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Processo no. 192311 0.4TFLSB.Ll 

Acordam, em conferencia, na 9". Secqio Criminal do Tribunal da 

Rela~iio de Lisboa. 

No process0 de Recurso de Contra-Ordenaqiio supra identificado, que 

correu termos no 2". Juizo do Tribunal de Pequena Instfincia Criminal 

de Lisboa, os requeridos: 

Jorge Manuel Jardim Gonqalves nascido a 04.10.1935, casado, reformado, 

residente na Rua Tierno Galvan, 10 (Torre 3), Piso 2 - 207, 1070-274 Lisboa 

Filipe de Jesus Pinhal nascido a 07.1 1.1946, casado, reformado, residente na Rua 

da Arriaga, 23-A, 1200-608 Lisboa 

Ant6nio Manuel de Seabra e Melo Rodrigues nascido a 03.09.1955, divorciado, 

consultor, residente na Rua Dr. Augusto Jose Cunha, 3 - 18" C, 1495-770 Alges 

Christopher de Beck nascido a 07.03.1946, casado, reformado, residente no 

Monte do Pau Queimado, Santo EstCviio, 2130 Benavente 

Ant6nio Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques nascido a 02.09.1957, 

divorciado, gestor de empresas, residente na Rua do Mato da Mina, 62, Quinta da 

Beloura, 27 10-692 Sintra 

Alipio Barrosa Pereira Dias nascido a 10.03.1943, casado, reformado, residente 

na Calqada da Palma de Baixo, 10 - 10."B, 1600- 177 Lisboa 
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Paulo Jorge de Assunqiio Rodrigues Teixeira Pinto nascido a 10.10.1960, 

divorciado, reformado, residente na Rua Garrett, 19 - 4"C, 1200-203 Lisboa 

Miguel Pedro Lourenqo Magalhles Duarte nascido a 16.12.1962, casado, 

empregado banchrio, com domicilio profissional na Rua de Sio Juliio, 149 - 2", 

1 100-524 Lisboa 

Luis Manuel Neto Gomes nascido a 20.07.1961, casado, trabalhador banchrio 

com domicilio profissional no Tagus Park, Edificio 1 - 2", Ala A, 2740 Porto 

Salvo 

vieram impugnar judicialmente a decisio da Comisslo do Mercado de 

Valores Mobiliirios - CMVM - proferida nos autos no42/2008, que os condenou 

nos termos seguintes: 

0 arguido Jorge Jardim Gonqalves foi condenado no pagamento de ztma 

coima unica de €1.000.000,00 (um milhio de euros) pela prhtica de quatro 

contra-ordenaq6es previstas e punidas pelos artigos 38g0, nol , al. a) e 388", nol , 

al. a), ambos do CdVM pela divulgagio de informagio nio verdadeira a 

3 1/03/2004 e a 11/04/2005 - coimas de €600000,00 cada uma, de uma coima de 

~400000,OO pela divulgaqio de informaqio nio verdadeira a 20/04/2006 e de uma 

coima de €300000,00 pela divulgaqio de informagio nio verdadeira a 

28/06/2007. 

Foi, ainda, condenado na sanqa"o acessoria de interdi~iio temporaria do 

exercicio da profissijo ou da actividade a que a contra-ordena~a"~ respeita (artigo 

4049 nOl, al. b) do C d W )  pelo periodo de 5 (cinco) anos e de inibiqa"~ de 

funq6es de administraqa"~, direcqio, chefia ou fiscalizaqa"~ e, em geral, de 

representaqiio de quaisquer intennediarios financeiros no cimbito de alguma ou 

de todas as actividades de intermediaqiio em valores mobilicirios ou outros 

instrumentos financeiros (artigo 404') nOl, al. c) do Cd W )  pel0 periodo de 5 

(cinco) anos. 

0 arguido Filipe Pinhal foi condenado no pagarnento de uma coima linica 

de €800.000,00 (oitocentos mil euros) pela pratica de seis contra-ordenaqcks 

previstas e punidas pelos artigos 389O, nOl, al. a) e 388", nol, al. a), ambos do 

CdVM, pela divulgaqgo de informaqiio nio verdadeira a 31/03/2004, a 

11/04/2005, a 20/04/2006, a 28/06/2007 e a 2311 212007 - coimas de €400000,00 

cada uma e uma coima de €l00000,00 pela divulgwb de informagfo nio 

verdadeira a 061 1 112007. 
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Foi, ainda, condenado na sanqiio acessdria de interdiqiio temporaria do 

exercicio da profiissiio ou da actividade a que a contra-ordenaqiio respeita (artigo 

4044 nOl, al. b) do CdVM) pel0 periodo de 5 (cinco) anos e de inibiqiio de 

funqo'es de administraqiio, direcqiio, chefia ou fiscalizaqiio e, em geral, de 

representaqio de quaisquer intermediarios financeiros no iimbito de alguma ou 

de todas as actividades de intermediaqiio em valores mobilicirios ou outros 

instrumentos financeiros (artigo 4044 no!, al. c) do C d W )  pel0 periodo de 5 

(cinco) anos. 

0 arguido Ant6nio Rodrigues foi condenado no pagamento de uma coima 

zinica de €900.000,00 (novecentos mil euros) pela priitica de seis contra- 

ordenaqo'es previstas e punidas pelos artigos 38g0, nOl, al. a) e 388", nOl, al. a), 

ambos do CdVM, pela divulgaqiio de informaqiio ngo verdadeira a 3 1/03/2004, a 

1 1 /04/2005, a 20/04/2006 e a 28/06/2007 - coimas de €450000,00 cada uma, uma 

coima de € 1 50000,OO pel a divulgaqgo de informaqiio niio verdadeira a 061 1 1 /2007 

e uma coima de €400000,00 pela divulgaqiio de informaqiio niio verdadeira a 

231 1 2/2007. 

Foi, ainda, condenado na sanqiio acess6ria de interdi~iio temporaria do 

exercicio da profissiio ou da actividade a que a contra-ordena~iio respeita (artigo 

4044 nOl, al. b) do C d W )  pel0 periodo de 5 (cinco) anos e de inibiqiio de 

funqo'es de administra~iio, direcqiio, chefia ou fiscalizaqiio e, em geral, de 

representa~iio de quaisquer intermediarios financeiros no iimbito de alguma ou 

de todas as actividades de intermedia~iio em valores mobilicirios ou outros 

instrumentos financeiros (artigo 404; no], al. c) do C d W )  pel0 periodo de 5 

(cinco) anos. 

0 arguido Christopher de Beck foi condenado no pagamento de uma 

coima zinica de €650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil euros) pela prhtica de 

cinco contra-ordena~ces previstas e punidas pelos artigos 38g0, nOl, al. a) e 388", 

nOl, al. a), ambos do CdVM, pela divulgaqiio de inforrnaqiio n b  verdadeira a 

3 1/03/2004, a 1 1/04/2005, a 20/04/2006 e a 28/06/2007 - coimas de €400000,00 

cada uma e uma coima de €100000,00 pela divulgaqiio de informaqiio n3o 

verdadeira a 06/ 1 1 /2007. 
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Foi, ainda, condenado na san~iio acessdria de interdi~iio temportiria do 

exercicio da projissiio ou da actividade a que a contra-ordena~cio respeita (artigo 

4044 nOl, al. b) do CdVM) pelo periodo de 4 (quatro) anos e de inibi~iio de 

fun~6es de administra~iio, direc~iio, chejia ou fiscaliza~iio e, em geral, de 

representa~iio de quaisquer intermeditirios jinanceiros no Gmbito de alguma ou 

de todas as actividades de intermedia~iio em valores mobililirios ou outros 

instrumentos jinanceiros (artigo 404: nOl, al. c) do CdVM) pelo periodo de 4 

(quatro) anos. 

0 arguido Ant6nio Castro Henriques foi condenado no pagamento de 

uma coima rinica de €250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) pela pritica de 

seis contra-ordena~5e.s previstas e punidas pelos artigos 38g0, nOl, al. a) e 388", 

nOl, al. a), ambos do CdVM, pela divulgaqiio de informaqzo niio verdadeira a 

3 1 /03/2004, a 1 1 /04/2005, a 20/04/2006, a 28/06/2007 e a 23/12/2007 - coimas de 

€150000,00 cada uma e uma coima de f250000,OO pela divulgaqiio de informaqzo 

niio verdadeira a 0611 112007. 

Foi, ainda, condenado na san~iio acess6ria de inibi~iio do exercicio de 

fun~6es de administra~cio ou Jiscaliza~iio de quaisquer intermedihrios jinanceiros 

(artigo 4044 nOl, al. c) do C d W )  pelo penbdo de 2 (dois) anos. 

0 arguido Alipio Dias foi condenado no pagamento de uma coima linica 

de €200.000,00 (duzentos mil euros) pela pratica de trEs contra-ordena~ces 

previstas e punidas pelos artigos 38g0, nol, al. a) e 388", nOl, al. a), ambos do 

CdVM, pela divulgaqiio de informaqiio niio verdadeira a 28/06/2007 coima de 

(21 25000,OO -, a 0611 112007 - coima de €50000,00 - e a 2311 212007 - coima de 

€1 25000,OO. 

Foi, ainda, condenado na sanqiio acessdria de interdi~iio do exercicio de 

fun~o'es de administra~cio ouJiscaliza~iio de quaisquer intermeditiriosJinanceiros 

(artigo 404 4 n "1, al. c) do Cd VM) pelo periodo de 1 (urn) ano. 

0 arguido Paulo Teixeira Pinto foi condenado no pagamento de uma 

coima rinica de €200.000,00 (duzentos mil euros) pela pritica de duas contra- 

ordenaq6es previstas e punidas pelos artigos 38g0, nOl, al. a) e 388", nOl, al. a), 

ambos do CdVM e 17", n04 RGCO, pela divulgaqb de informagi40 n%o verdadeira 

a 20/04/2006 e a 28/06/2007 - coimas de €1 50000,OO cada uma. 
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Foi, ainda, condenado na sanqa'o acessdria de inibiqa'o de exercicio de 

funqo'es de administraq20 ou fiscalizaqa'o de quaisquer inlermediarios (artigo 

4049 n "1, al. c) do Cd VM) pelo periodo de 1 (urn) ano. 

0 arguido Miguel Magalhiies Duarte foi condenado no pagamento de 

uma coima zinica de €75.000,00 (setenta e cinco mil euros) pela pritica de qualro 

contra-ordenaqo'es previstas e punidas pelos artigos 389", nOl, al. a) e 388", nOl, 

al. a), ambos do CdVM, 16", n03 e 18", n03, ambos do RGCO e 27", nOl do Codigo 

Penal, pela divulgaqiio de informaqiio n b  verdadeira a 31/03/2004, a 11/04/2005, 

a 20/04/2006 e a 28/06/2007 - coimas de €50000,00 cada uma. 

0 arguido Luis Neto Gomes foi condenado no pagamento de uma coima 

linica de €250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) pela pritica de ir2s contra- 

ordenaqo'es previstas e punidas pelos artigos 389", nOl, al. a) e 388", nOl, al. a), 

ambos do CdVM, 16", n03 e 18", n03, ambos do RGCO e 27", nOl do Codigo 

Penal, pela divulgaqiio de informaq30 niio verdadeira a 1 1/04/2005, a 20/04/2006 

e a 28/06/2007 - coimas de €1 50000,OO cada uma. 

Foi, ainda, condenado na sanqa'o acessdria de inibiqzo de exercicio de 

funqdes de administraqa'o, direcqa'o, chefia ou fiscalizaqa'o e, em geral, de 

represeniaqa'o de quaisquer inlermediarios financeiros no iimbiio de alguma ou 

de todas as aciividades de intermediaqa'o em valores mobililirios ou outros 

instrumentos financeiros (artigo 4044 nOl, al. c) do Cd VM) pelo periodo de 3 

(ir2s) anus. 

Dessa impugna~iio judicial resultou a Decisiio ora em recurso, e 

que se transcreve na parte do dispositivo: 

m - DECISAO 
Pelo exposto, decido negar provimento ao recurso dos arguidos 

recorrentes e, em consequbncia, mantenho a decisiio administrativa. 
* 

Custas pelos arguidos corn 3 UCs de taxa de justiqa, nos termos do artigo 

93" do Decreto-Lei n0433/82, de 27.10 (corn a alter450 dos Decreto-Lei 
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n0356/89, de 17 de Outubro e Decreto-Lei n0244/95, de 14 de Setembro) e 

Regularnento das Custas Processuais. 

Inconformados, os requeridos, interpaem recurso para este Tribunal da 

Relaqiio, da referida sentenqa, corn os fundarnentos constantes das 

motivaq6es e conclus8es que a seguir viio identificadas nas respectivas 

pkinas do processo e transcritas as respectivas conclus6es: 

1 - Recurso interposto por Jorge Manuel Jardim Gonqalves. 

MotivaqZo junta aos autos, dc fls. 37454 a 38083- vol. 100 a 103. 

Conclus6es. 

1) 0 Arguido JORGE MANUEL JARDIM GONCALVES E OUTROS 

recorreram da decisiio que indeferiu a irregularidade do despacho que apenas 

prorrogou por vinte dias o prazo para interposiqiio do Recurso da sentenqa 

condenatoria. 

2) Como ai se alegou - e se mantkm - o prazo global de 30 dias ali concedido C, 

estivesse apenas em causa o presente recurso, manifestamente insuficiente para o 

efetivo exercicio desse direito. A decisiio contida no despacho de fls 36334 e 

36335, mantida no despacho recorrido, reduz em urn quarto o prazo inicialmente 

requerido pelos Arguidos para interposiqiio de recurso, prazo esse que, como se 

disse, equivale ao period0 minimo indispensavel para o exercicio pleno da sua 

defesa, face As caracteristicas dos presentes autos. 

3) k o que resulta da circunstihcia de (i) a sentenqa recomda ter 1 136 phginas, (ii) 

tendo sido proferida ap6s urn ano e quatro meses de audihcias de discussGo e 

julgarnento, (iii) no h b i t o  de urn processo composto por dezenas de Anexos 

subdivididos numa centena de tomos, sendo os autos principais integrados por 
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36335 folhas, (iv) onde se discutem diversas questdes juridicas de enorme 

complexidade, e implicando a anhlise de operagdes em bolsa e contabilisticas, 

praticadas por mais de 20 entidades distintas, alegadamente ocomdas entre 1998 e 

2007, ou seja, ao longo de nove anos, e (v) onde foram aplicadas sangdes 

principais e acessorias de uma enorme magnitude e gravidade. 

4) Como se niio bastasse, esta irnpossibilidade surge ainda realgada pela 

circunsthcia de os Arguidos JORGE MANUEL JARDIM GONCALVES, 

FILIPE DE JESUS PINHAL, ANTONIO MANUEL DE SEABRA E MELO 

RODRIGLTES E CHRISTOPHER DE BECK, estarem a ser julgados, pelos 

mesmos factos, em t r b  processos distintos, em patente violagio do ne bis in idem, 

como foi oportunamente alegado perante o Tribunal a quo, e como melhor se 

expde em XI11 supra. 

5) E por forqa dessa violaqiio, nesse mesmo prazo de 30 dias concedido, os 

Advogados do Arguido JORGE MANUEL JARDIM GONCALVES tiveram de 

assegurar as audikncias de discuss20 e julgarnento do processo-crime - que 

decorrem tres vezes por semana, todo o dia - e responder a urn pedido de 

aclaraqiio do requerimento de interposigiio de Recurso do Ac6rdiio do Tribunal da 

Relagiio de Lisboa de3 de Julho de 2012 para Tribunal Constitucional (Cf. doc. n." 

1, em anexo). 

6) Como se expds nessa sede, e se mantem, a ideia subjacente Zi decisiio recomda, 

segundo a qua1 o prazo global concedido para a prhtica dos atos descritos no art" 

107.", n." 6, do CPP, nunca pode exceder os trinta dias, est6 em patente 

desconformidade com os elementos literal e sistemhtico da lei, e mostra-se 

violadora do exercicio do Direito de Defesa e da garantia da Tutela Jurisdicional 

Efetiva, constitucionalrnente consagrados nos ad's 20.", n." 4, e 32.", n."s 1,5 e 10, 

da CRP, bem assim, do disposto no art" 6." da CEDH. 



7) Assim, mesmo que a previsiio do art0 107.", n." 6, do CPP, tivesse o sentido e o 

alcance que o Tribunal lhe dd no despacho de fls 36334 e 36335, que niio tem, e o 

despacho estaria tarnbkm ferido de irregularidade, uma vez que a referida 

disposiqiio legal, interpretada no sentido de que, num processo em que i) a 

sentenqa condenatbria 8 constituida por 1 136 piginas, ii) tendo sido proferida 

ap6s um ano e quatro meses de audiencias de discuss% e julgarnento, onde foram 

ouvidos nove Arguidos e cerca de uma centena de testemunhas, iii) no iimbito de 

urn processo composto por dezenas de Anexos, subdivididos numa centena de 

tomos, sendo os autos principais integrados por 36335 folhas, iv) em que se 

levantam diversas questaes juridicas de enorme complexidade, que implicarn a 

analise de operaqdes em bolsa e contabilisticas, praticadas por mais de 20 

entidades distintas, alegadamente ocorridas entre 1998 e 2007, ou seja, ao longo 

de nove anos, e v) em que se aplicam sangties principais de € 1.000.000,00 e 

sanqdes acess6rias de interdiggo tempordria do exercicio da profissiio ou da 

atividade a que a contraordenqiio respeita (art" 404.O, n." 1, al. b), do CdVM), por 

um periodo de cinco anos, e de inibiqgo do exercicio de funqdes de administraqiio, 

chefia ou fiscalizaqiio e, em geral, de representaqb de quaisquer intermedihrios 

financeiros no imbito de alguma ou de todas as atividades de intennediaqiio em 

valores mobilihrios ou outros instrumentos financeiros, por um periodo de cinco 

anos, os recorrentes apenas podem beneficiar de um prazo miutimo global de 

trinta dias para interposiqiio de recurso, C, em tal interpretaqiio, inconstitucional, 

por violaqiio dos artigos 20.", n." 4, e 32.", n."s 1 , s  e 10, da CRP, uma vez que, no 

caso dos autos, o prazo de trinta dias para interposiqiio de recurso C objetivamente 

exiguo, impedindo o exercicio efetivo do Direito de Defesa dos Arguidos e 

desrespeitando a garantia de tutela jurisdicional efetiva. 

8) 6 que, como melhor se expas, a CMVM remeteu o processo a julgamento 

pejado de documentaqiio escrita em lingua estrangeira, e niio traduzida, o que, de 

entre outras coisas, levou a que, segundo o decidido pel0 Tribunal a quo, as 

traduqties apenas estivessem disponiveis ap6s terminada a fase de produqiio de 

prova, com tudo o que isso irnplica. 
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9) Sendo assim, o Recorrente tinha o direito de confirmar se a prova documental 

indicada na sentenqa era atendivel e suscetivel de demonstrar aquilo que se dB 

como provado, o que niio se fez. 

10) E por forqa disso, tambkm niio foi possivel avaliar da existhcia de erro 

notorio na apreciaqb da prova, ja que nio conseguiu contrapor-se a prova 

testemunhal descrita na sentenqa, com a prova documental que aquela oferece 

como sendo a base da sua demonstraggo. 

11) Neste quadro, e para os devidos efeitos, o Arguido Recorrente declara que 

mantem todo o interesse na apreciaqgo do Recurso de indeferimento da 

irregularidade arguida, n b  equivalendo a apresentaqgo do presente i renkcia 

desse direito. 

12) Na verdade, o presente Recurso C apresentado subsidiariamente, para o caso 

de o Recurso retido improceder, o que, sem prescindir, por mera cautela de 

patrocinio se adrnite. Assim, 

13) Sentenqa 6,  essencialmente, o ato processual que fixa de entre os factos 

alegados, constantes do processo ou revelados em audihcia, quais os provados e 

os n60 provados, com indicaqgo e exame critic0 das provas que serviram para 

formar a convicqb do tribunal; e absolve ou condena consoante a aplicaqgo que 

faqa A decisgo sobre os factos das normas juridicas pertinentes. Na feliz sintese do 

art0 97", no 1, do CPP "( ...) o acto decisorio dos juizes que conheqa, a final o 

object0 do processo", substanciada nos art"s 368", 374" e 379", daquele 

compiindio legal. 

14) Elemento essencial da sentenqa, porque ai se joga a visibilidade do processo 

de convic@o, B a fundamentaqiio, que, por isso, assume dignidade constitucional, 

no art" 205' da CRP: "as decisaes dos tribunais que nio sejam de mero 

expediente s io  fundamentadas na forma prevista na lei ". 
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15) Consta da sentenga, em termos de relatbrio, fundamentagio e dispositivo: 

1. Pigs. 1 a 5 - identificagb dos arguidos; 

2. Pags. 5 a 97 - transcrigiio, ipsis verbis, das conclus6es dos recursos de 

impugnagio; 

3. Pags. 97 a 209 - resolug50 das questaes incidentais alegadas pelos arguidos nas 

contestag6es da acusagio da CMVM, e nio as alegadas nos recursos de 

impugnagio, para o que basta cornparar umas e outros, sem prejuizo de parte delas 

serem coincidentes: 

transcrigio, ipsis verbis, de fls. 16 a 31, 34 e 35 a 153, pasta 70, da decisiio da 

CMVM, onde sio tratadas as questaes levantadas mas.. . nas contestag6es; 

4. Pags. 209 a 561 - I - Fundamentagio: Factos Provados (nenhum dos alegados 

nos recursos de impugnaqgo): pigs. 209 a 275 - transcrigio, ipsis verbis, de fls. 

156 a 227, pasta 70, da decisio da CMVM; pigs. 275 a 278: ipsis verbis, de fls. 

433 a 439, Pasta 70, da decisio da CMVM; pigs. 278 a 561: ipsis verbis, de fls. 

513 a 523,539 a 546,562 a 573,591 a 600,615 a 623, 641 a 647,665 a 669, 686 

a 694,707 a 71 3, e Anexos 1 a 7, pasta 70, da decisio da CMVM; 

5. Pig. 562 - Factos nio provados (nenhum dos alegados nos recursos de 

impugnagio, registando apenas alguns dos constantes na acusaqio); 

6. Pags. 562 a 713 - Motivagio da decisio - sem comentArios. Vossas 

ExcelCncias leriio. 

7. Pigs. 714 a 1135 - Enquadramento juridico-penal - transcriqio, ipsis verbis, de 

fls. 228 a 735, Pasta 70, da decisiio da CMVM, com excegio da parte relativa a 

Rui Manuel Alexandre Lopes e Filipe Maria de Sousa Ferreira Abecasis que, niio 

tendo sido sancionados pela CMVM, nio sio recorrentes nos presentes autos. 

8. PBg. 1 136 - nega provimento aos recursos e mantem a decisiio. 

16) 0 texto da sentenga permite verificar que a decisio recorrida tem duas partes, 

manifestamente redigidas pela Senhora Juiza a quo - a Fundarnentaglo de pigs. 

562 a 71 3 e a recusa de provimento de pig. 1136; no mais, C uma inacreditivel 

cbpia, ipsis verbis, da Decisio da CMVM, revelando uma escandalosa ornissk do 

poder-dever de julgar. 

17) A sentenga a quo nlo decide qualquer das questaes denominadas incidentais 

levantadas pelos arguidos - limita-se, sim, a reproduzir, ipsis verbis, a resolugb 
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dada pela decisiio administrativa i s  quest6es incidentais invocadas, em sede de 

contestagiio, perante a CMVM, nem todas, aliis, coincidentes com as levantadas 

nos recursos de impugnagiio. 

18) Quanto aos Factos Provados, tambCm se niio vislumbra wn h i c o  ato que 

revele ter havido decisiio, i.e., apreciaqiio prbpria, tiio escrava C a c6pia do texto 

copiado, at6 na manutenqiio, como adiante se especificari, de uma miriade de 

questaes de direito, dadas como provadas pela CMVM como se de quest6es de 

facto se tratasse. TarnbCm aqui niio h i  decisiio, mas mera copia do ato impugnado. 

E por isso, nos Factos Provados e Niio Provados, niio se refere qualquer dos 

alegados nos recursos de impugnagfo, conforme se evidenciari em sede de 

arguigfo de nulidade da sentenga - se puder entender-se que C de urna que se trata. 

19) TambCm o denominado Enquadramento Juridico-penal nio revela qualquer 

apreciagfo prbpria, sendo c6pia servil, urna vez mais, do texto da CMVM, aqui 

corn repetigfo de parte da transcriggo ja operada na rubrica Factos Provados (cf. 

Conclusfo 15.5) a 7)) - a de fls. 513 a 523,539 a 546,562 a 573, 591 a 600,615 

a 623,641 a 647,665 a 669,686 a 694 e 707 a 713 da decisfo da CMVM. 

20) Fica-nos a Motivaqiio, que se refere a c6pia dos factos dados como provados 

pela decisiio administrativa e que a decisfo a quo se limita a transcrever. 

21) Grande parte dos textos da Fundamentagb ou nfo querem dizer nada, ou sgo 

ininteligiveis. 

22) A Motivaqfo, lida em paralelo corn os Factos Provados nada importa (i) para 

a demonstragiio da bondade da deciszo sobre a matkria de facto, (ii) nfo se 

vislurnbrando que percurso 16gico de convicgiio foi percomdo e (iii) que exame 

critic0 da prova se fez. 



23) A decisiio de facto e o enquadramento juridico-penal da sentenga a quo siio 

cbpia, ipsis verbis, da decisb da CMVM. A esta luz, a decisiio recorrida constitui 

mera adesiio ao decidido pelo Regulador; adesiio, que C exatamente o que uma 

sentenga niio kt, niio pode ser - seja dogrnaticamente, seja more legis (ut, arto 150" 

do CPC, aplichvel subsidiariarnente, e art's 368" e 374", do CPP, ex vi art" 41°, no 

I, do RCiCO). 

24) E se os vicios da sentenga podem determinar a sua nulidade, uma nio 

sentenga, que, em substincia, se limita a copiar uma outra decisiio 6 ,  a maion', 

nu1 a. 

25) Nestes termos, a norma extraida dos art" 368", 374" e 379.", n." 1 als. a) e c), 

do CPP, interpretada no sentido de que, no timbito de um processo 

contraordenacional, a sentenga judicial que se resume a um mero exercicio de 

c6pia da Decisiio Condenatbria Administrativa, niio procedendo a qualquer anhlise 

de qualquer das linhas argumentativas - de facto e de direito - dos Recorrentes, 

nfo t nula, nos termos e para os efeitos do disposto no art0 379.", n." 1, als. a) e c), 

do CPP, t ,  em tal interpretagb, inconstitucional, por viola~iio dos art% I.", 2.", 

3.", 20.", 32.", 202.", 203." e 205.", da Constituigiio da Repliblica. 

26) Tal norma, com a interpretagiio e o sentido apontado, viola tarnbbm as normas 

consagradas ou decorrentes do art" 6.0 da Convengiio Europeia dos Direitos do 

Homem e do art" 14.0 do Pacto Intemacional de Direitos Civis e Politicos da 

O.N.U., gerando a sua inaplicabilidade e, bem assim, uma violagfo de incisos com 

acolhimento constitucional, nomeadamente nos termos dos art"s 8." e 16.", n." 1 da 

CRP. 

27) Com o Recurso de Impugna~iio e inerente apresentagiio de prova, o recorrente 

pretendeu ver discutidas em sede judicial urna skrie de questties relacionadas (i) 

com a sua intewengio e (niio interven~iio) num conjunto de agdes, (ii) com 

diversos procedimentos do Banco, (iii) com a conformidade desses procedimentos 

com os costumes da banca portuguesa e intemacional, A data dos factos, (iv) com 

a circunsthcia de o presente processo nascer do objetivo de afastar m a  skrie de 

pessoas do banco por forma a poder alterar os respetivos estatutos, etc. 
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28) A circunsthcia de o Tribunal nio ter - -  sequer - conseguido escrever o que foi 

dito em julgamento, j i  que a Fundamentagiio, e, as mais das vezes, ininteligivel, 

retira qualquer efeito iitil ao direito de recurso da decisgo administrativa a um 

Juiz, tornando-o num processo tramitado a margem da lei e da Constituiqgo, 

exigindo que sejam aclarados os passos referidos, a este proposito, nas presentes 

alegaqdes (cf. Arts" 2.", 3", 2O0, n."4, 32."); ainda 

Subsidiariamente 

29) No seu recurso de impugnaqio, o ora recorrente levantou varias questties 

prkvias elou incidentais que nBo foram invocadas perante a CMVM e que, por 

isso, nio siio tratadas pel0 Regulador. A sentenqa a quo, exatamente porque C 

mero copy/paste da Decisio impugnada, abstkm-se de as apreciar. 

30) S5o as seguintes: 

1. Da necessidade de aplicaqgo das regras e principios processuais penais in loturn 

ao presente processo contraordenacional (fls. 29 0 10); 

2. Nulidade da decisiio (fls. 29 250); 

3. Consequencias da manifesta ausencia de hndamentqiio da decisiio (fls. 29 

26 1); 

4. Da consunqiio do ilicito pel0 qua1 o arguido vem condenado pel0 crime de 

manipulaqio de mercado de que se encontra acusado (fls. 29 274); 

5. Do erro (fls. 29 456) 

6. Da violagio do in dubio pro reo (fls. 29 458). 

31) Acontece que tais questdes - as questdes a) a d) - nHo tiveram apreciaqio 

liminar com o saneamento do processo, pel0 que, nBo estando julgadas quando da 

prolqio da sentenqa, era este o momento processual de o fazer, atento o disposto 

no art" 368O, no 1, do CPP, ex vi art" 4 lo, no 1, do RGCO. Como era este o 

momento para apreciar as questdes e) e f )  supra, face i disciplina do no 2, alineas 

c) e d), do cit. art" 368". A sentenqa a quo ngo o fez, estando, por estes titulos, 

ferida de nulidade, por omissiio de pronhcia, nos termos cominatbrios do art" 
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37g0, no 1, alinea c), do CPP, ex vi art0 41°, no 1, do RGCO, pois da soluqb dada a 

qualquer delas pode depender a absolviqfo ou a condenaqfo do arguido. Por outro 

lado, 

32) A sentenqa a quo ngo se pronuncia, julgando-os provados ou ngo provados 

(cf., quanto a estes, phg. 562 da decisfo a quo), sobre os factos com superlativa 

relevincia para a decisfo da causa, alegados pel0 ora recorrente no seu recurso de 

irnpugnaqgo sob os ndmeros 377 a 380, 382 a 401, 547 a 601, 1088, 1089, 1096, 

infine, 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1105, infine, 1106, 1111, 1117, 1120, 

1123, 1125 a 1128, 1130, 1131, 1147 a 1149, 1187, 1198, 1200, 1201, infine, 

1205, 1209, 1214 a 1216, 1218, 1219, 1248, 1249, 1252 a 1254, 1256 a 1260, 

1261,2" parte, 1262, 1263, 1265 a 1272, 1274, 1280, 1281, 1289 a 1290, 1300, la 

parte, 1305, 1341, 1342, 1346, 1355, 1363, 1375, 1396 a 1406, 1408 a 1412, 1414 

a 1416, 14.19, 1433, 1434, 1437, 1445, 1446, 1448, 1452, 1455, parte, 1469, in 

fine, 1472 a 1475, 1477 a 1480, 1494, 1499, 1500, 1502, 1508, 1509, 1514 a 

1518, 1520, 1521, 1525 a 1527, 1530, in fine, 1807 a 1810, 1833 a 1836, 1838, 

1840,1845 a 1848,1854, 1866,1867,1876,1891 a 1895 (fls. 29 300 e segs.). 

33) Aqueles factos sfo essenciais para evidenciar que o ora recorrente atuou de 

harrnonia com a lei, sobretudo para quem entenda, corno t o caso da sentenqa a 

quo, que os factos dados corno provados por ela, leia-se, pela CMVM, sfo aptos 

para a condenaqf o do ora recorrente. 

34) 0 dever de discriminaqfo niio se cumpre, quando nfo se enunciam os factos 

alegados tidos por irrelevantes, acompanhados da fundamentqfo da irrelevfincia, 

corno acontece na decisso recorrida, nfo se bastando, por isso, corn expressdes 

escapatbrias da transparencia dos atos judiciais, corno a usada na sentenqa a quo, 

"Considero provados os seguintes factos corn pertinincia para a decisio" (pig. 

209 da sentenqa recomda) - estava entiio aberta a porta para a licitude da 

convicqso nfo fundamentada. 

35) Para prova dos factos enunciados na conclusfo 32. era essencial apreciar as 

prfiticas banchias - nhneros 1088 e 1089 do recurso de impugnaqfo; as questdes 

relativas B identificaqfo dos UBO's e sua relevhcia para a concessfo e renovaqb 
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de crCditos - n6meros 1098 a 1 103, 1 105, 1 106 e 1 1 17; a atuagb do arguido -- 

numeros 1 1 1 1 e 1 120; a verdade da operaggo D O ' S  -- ndmeros 11 25 a 1 128; o 

condicionalismo do tema ABN, n6meros 1 199 a 121 9; o condicionalismo da 

operaqiio EA - n h e r o s  1248 a 1300, 1499 a 1502, 1515 a 1518; prhticas 

banchias em materia de consoliagio - n6meros 1341 a 1346, 1363, 1375, 1396; 

contratos de crMito as 17 Cayman - numeros 1433 a 14.37; regime do descoberto 

- numeros 1445 a 1469; provis6es no BCP nos anos dos autos - 1472 a 1494, 

1508, 1520 a 1530; atuqiio do areguiodo - nlimeros 1355, 1807 a 1840, 1891 a 

1 895; e prhticas relativas aos UBO's e concessiio de credit0 ndmeros 1845 a 1876 

- o que a sentenqa a quo nf o fez. 

36) 0 ora recorrente alegou ainda factos relativos a falta de imparcialidade da 

CMVM, questiio da maior relevhcia para o lhema decidendum - os factos 

transcritos do recurso de impugnaggo com os nhneros 377 a 401, que tambkm n b  

foram apreciados 

37) Assim como alegou a matkria necessiria A apreciagiio da legalidade dos 

mktodos de obtengfo de prova, e da condugfo do process0 de supewisiio, que 

cumpria apreciar - o que ngo aconteceu. 

38) Tal omissgo de pronlincia - sobre os factos alegados - constitui nulidade da 

sentenga a quo, nos termos do art" 37g0, no 1, alinea c), atento o disposto no art0 

368", no 2, ambos do CPP, ex vi art0 41°, no I, do RGCO. 

39) Niio est50 discriminadas como questdes de direito, ergo, ngo constituindo 

tema de prova, nem estando sujeitas a respetiva disciplina, as seguintes 

afirmagdes constantes dos Factos Provados: 

1. Pag. 2 12 da sentenga - "0 BCP nos seus documentos de prestaqio de conlas 

devia fer reconhecido comco seus, etc "/ 0 BCP, entre 1999 e 2004, utilizou como 

veiculos do prbprio Bunco, etc."- quest50 de direito dependente do regime legal 

da consolidaqiio estabelecido no DL no 36/92, de 28 de marqo; 
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2. Pig. 2 14 - "As off-shore Cayman na'o pagaram ao BCP os juros 

cowespondentes ci utiliza~a'o dos descobertos bancbrios: ci medida que os juros 

eram cobrados, os jinanciamentos concedidos pelo BCP cis off-shore Cayman 

foram incrementados pelo respetivo montante", - quest50 de direito dependente 

do regime legal instituido pel0 Aviso 3/95; 

3. Pig. 216 - "Ilidio Duarte Monteiropassa a assumir, formalmente, a qualidade 

de benejicilirio econbmico da sub-holding Osterdal" - quest50 de direito 

dependente do regime legal da consolidaqb estabelecido no DL no 36/92, de 28 

de marqo; 

4, Pig. 2 17 - "A 30/12/2003, cada um dos benejiciarios econbmicos 

formais, etc./O verdadeiro detentor de todas as sociedades offshores foi sempre, 

etc." - quest50 de direito - propriedade reallpropriedade formal ou aparente; 

5. Pig. 221 - 0 controlo das offshores Cayman - quest50 de direito dependente 

do regime legal da consolidaq50 estabelecido no DL no 36/92, de 28 de marqo; 

6. Pig. 222- "A 23/04/2004, Moreira Rato, etc." - quest50 de direito dependente 

do regime legal da consolidaqiio estabelecido no DL no 36/92, de 28 de marqo; 

7. Pig. 227 - "A 06/05/2004, as 17offshore Cayman, etc" - quest50 de direito 

dependente do regime legal da consolidaq50 estabelecido no DL no 36/92, de 28 

de marqo; 

8. Pig. 229 - " 0 s  efeitos contratuais dos contratos "ABN Notes ", etc, atC, phg. 

230 "detida conjuntamente pela EA e pela CI"- questBes de direito, em parte 

tambtm dependentes do regime legal da consolidaq50 estabelecido no DL no 

36/92, de 28 de marqo; 

9. Pag. 230 - " 0 s  pagamentosjinais (das Notes) (...) que t uma sociedade veiculo 

do BCP" - questiio de direito dependente do regime legal da consolidaqiio 

estabelecido no DL no 36/92, de 28 de m w o ;  

10. Pag. 231 - "0 BCP utilizou tambim como veiculos, etc." - questgo de direito 

dependente do regime legal da consolidaq50 estabelecido no DL no 36/92, de 28 

de marqo; 

11. Pig. 235 -- "A Branimo (...) sociedade que intervim na transmuta~a'o de 

perdas, etc " - quest30 de direito; 

12. Phg. 238 - " (. . .) foram concentradas na Townsend (offshore Gdis Ferreira, 

ou seja tambtm esta uma offshore BCP), etc." - questAo de direito dependente do 

regime legal da consolidaqh estabelecido no DL no 36/92, de 28 de m q o ;  
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3. Pag. 238 - "A divida da EA perante o BCP 6 paga, em substdncia, etc." - 

quest20 de direito; 

14. Pag. 240 - " - o BCP devia fer registado sempre (. . .) porque a Townsend e a 

CIperfencerem sempre, efc." - questgo de direito dependente do regime legal da 

consolidaq50 estabelecido no DL no 36/92, de 28 de marqo; 

15. Piig. 240 - "A Townsend adquiriu (...) sociedade que famb6m sempre foi 

defidapor conta do BCP, efc." - questgo de direito dependente do regime legal da 

consolidaqiio estabelecido no DL no 36/92, de 28 de Margo 

16. Pig. 242 - "0 BCP readqrtiriu formalmenfe" - questgo de direito" - 

propriedade real/propriedade formal ou aparente 

17. Pig. 251 - 'il CI devia ser sempre reconhecida, efc." - questgo de direito 

dependente do regime legal da consolidaqio estabelecido no DL no 36/92, de 28 

de marqo; 

18. Pag. 25 1 - "Oprojefo ((Baia de Luanda)) finha de ser regisfado nas confas do 

BCP, efc." - quest50 de direito dependente do regime legal da consolidaqiio 

estabelecido no DL no 36/92, de 28 de marGo, e da aplicaqgo da SIC 12; 

19. Pag. 252 - "0 valor do ferreno de Sanfo Antdnio, efc." - quest50 de direito 

(normas contabilisticas sobre valorizaqiio); 

20. Pag. 254/255 -"(l)a) foram confabilizados, niio devendo ser, efc. "/@) 6) 

esfava regisfado, nc?o devendo estar, efc./(3) niio foram, devendo ser, eft./ (4)na"o 

estavam devendo esfar, etc./(5) 1. foram confabilizados, niio devendo ser eft."- 

questgo de direito dependente do regime regulamentar do Aviso 3/95 do BdP, 

quanto ao primeiro, e do regime legal da consolidagiio estabelecido no DL no 

36/92, de 28 de marqo, quanto aos segundo a quinto; 

21. PAg. 256 -(1)"2. esfava regisfado, niio devendo esfar, efc./(2)3. niio foram , 

devendo ser, etc./(3). nho esfavam, devendo estar, efc." - questgo de direito 

dependente do regime legal da consolidqZo estabelecido no DL no 36/92, de 28 

de marqo, quanto aos primeiro e terceiro e do regime regulamentar do Aviso 3/95 

do BdP, quanto ao segundo; 

22. PAg. 257 - ( 1 )  " I ,  foram confabilizados, nho devendo ser, efc.,./(2) 2. niio 

esfavam, devendo estar, etc./(3) 3. estava regisfado, niio devendo estar, etc./ (4)4. 
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Niio foram refetidos, devendo ser, etc./ (5)5. face ao valor dos juros 

indevidamente cobrados, etc./(6) 6. niio forum, devendo ser, etc.. 47 )  7. niio 

estavam, devendo estar, etc. " - quest50 de direito dependente do regime legal da 

consolidaq50 estabelecido no DL no 36/92, de 28 de marqo, quanto aos primeiro a 

quinto, do regime regulamentar do Aviso 3/95 do BdP, quanto ao sexto, e do CSC 

quanto ao sktimo; 

23. Pag. 2581259 - (1)"3. h) I .  foram contabilizados, niio devendo ser, etc./(2) 2. 

nio estavam, devendo estar, etc./(3) 3. estava registado, niio devendo estar, 

etc./(4) 4. niio forum, devendo ser, etc./(5) 5. face ao valor de juros indevidamente 

cobrados, elc./(6) niio forum, devendo ser refetidas, etc./ (7) 7. niio estavam, 

devendo estar, etc." - questb de direito dependente do regime legal da 

consolida@io estabelecido no DL no 36/92, de 28 de marqo, quanto aos primeiro a 

quarto, do regime regulamentar do Aviso 3/95 do BdP, quanto aos quinto e sexto, 

e CSC quanto ao sktimo; 

24. Pig. 261 1262 - " 0 s  documentos de prestaqiio de contas consolidadas, etc. ", 

atk "no process0 de contraordenaqiio da CMVM No 41/2008 " - quest50 de direito 

dependente, quanto aos primeiro (sobreavaliava), segundo (niio considerava) e 

terceiro (situaqiio 

liquida), do regime estabelecido no Aviso 3/95 do BdP, quanto ao quarto (niio era 

completa), no DL no 36/92, de 28 de marqo, e quanto ao quinto (niio era licita), no 

CSC; 

25. Pig. 2631264 - 'yoram contabilizados, niio devendo ser, etc./ niio estavam, 

devendo estar, etc./nclb estavam, devendo estar registados, etc./estava registado, 

niio devendo estar, etc./niio forum, devendo ser, etc./face cis perdas registadas, 

etc./O BCP constituiu, etc./niio forum, devendo ser, etc./sobreavaliava, etc/ niio 

considerava as perdas, etc./a situaqiio liquida, etc./niio era completa, etc./niio era 

licita, etc." - quest50 de direito dependente do regime legal da consolidaqiio 

estabelecido no DL no 36/92, de 28 de marqo; 

26. Phgs. 265/266/267- "foram contabilizados, niio devendo ser, etc./ niio 

estavam, devendo estar, etc./niio estavam, devendo estar registados, etc./estava 

registado, nlio devendo estar, etc./as perdas referentes, etc./face cis perdas 

registadas, etc.10 BCP constituiu, etc./nlio forum, devendo ser, 

etc./sobreavaliava, etc./ niio considerava as perdas, etc./a situaqiio liquida, 
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etc./nZo era completa, etc./nZo era licita, etc. " - questiio de direito dependente do 

regime legal da consolidaqiio estabelecido no DL no 36/92, de 28 de marqo; 

27. Pigs. 268/269/270/271 - "joram contabilizados, nio devendo ser, etc./ n io  

estavam, devendo estar, etc./estava registado, nco devendo eslar, etc./as perdas 

referentes, etc./face ao valor de juros etc./o Fundo de PensGes, etc./O BCP 

constituiu, etc/ndo forum, devendo ser, etc./sobreavaliava, etc./ nio considerava 

as perdas, etc./a situaqZo liquida, etc./nio era completa, etc./nZo era licita, etc./A 

infonna~io divulgada ,etc./nio era completa, etc./ndo era licita " - quest50 de 

direito dependente do regime legal da consolidaqiio estabelecido no DL no 36/92, 

de 28 de marqo; 

28. Pag. 274 - "Ao contrario do que k afirmado etc, atkpelas offshores Cayman" 

- questiio de direito dependente do regime legal da consolidaq20 estabelecido no 

DL no 36/92, de 28 de Margo; 

29. Pag. 333 - "0 BCP utilizou como veiculos do prdprio bunco etc "- quest50 de 

direito dependente do regime legal da consolidaq50 estabelecido no DL no 36/92, 

de 28 de Marqo 

30. Pag. 45 1 - "todavia, as oflshores Cayman, etc ". - quest50 de direito relativa a 

qualificaqiio de pagamento; 

31. Pag. 463 -"(l)Sucede que a Townsend, elc/(2) Sucede que a venda etc./(3) 

"at& 20/1202, elc." - questiio de direito dependente, quanto aos primeiro e 

terceiro, do regime legal da consolidaqiio estabelecido no DL no 36/92, de 28 de 

marqo, e quanto ao segundo do regime legal da venda efetiva; 

32. Pag. 464 - "A detencio das sub-holdings, etc. " - questiio de direito relativa a 

propriedade reallpropriedade aparente ou formal; 

33. Pag. 4701471 - "Tendo em conta, etc."/"Tendo em conta, etc." - quest50 de 

direito dependente do regime legal da consolidaqb estabelecido no DL no 36/92, 

de 28 de marqo; 

34. Pig. 495/496/497 - "(1) 0 s  efeitos contratuais. etc. a) as oflshores Cayman 

etc./(2) (i)Moreira Rato, etc./(3)(ii) a 24/03/2004, etc.l(4)(iii a Townsend, etc./(5) 

por forqa dos contratos, etc.46) os pagamentos finais, etc." - quest50 de direito 

dependente, quanto aos primeiro, terceiro e sexto, do regime legal da consolidaqilo 
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estabelecido no DL no 36/92, de 28 de marqo, e quanto ao segundo, quarto e 

quinto dos regimes legais de atuaqiio por conta, e de venda efetiva; 

35. Pag. 5 1415 16 - "As ofshores Gbis Ferreira nunca pagaram, etc."ltodavia, as 

ofshores Gbis Feweira, etc." - questio de direito dependente do regime legal de 

pagamento por descoberto; 

36. Pag. 51 8 - "As sociedades Somerset, elc." - questio de direito dependente do 

regime legal da consolidagio estabelecido no DL no 36/92, de 28 de marqo; 

37. Pag. 524 - "Entre 29/03/2004, etc." - questgo de direito dependente do regime 

legal de perda resultante do Aviso 3/95; 

38. Pag. 530 - L>assou a ser formalmente) delidam- questio de direito relativa a 

propriedade reallpropriedade aparente ou formal; 

39. Pag. 547/548/549/550/551/552 - " (1) Enlre 29/03/2004, etc."l(2) a 

26/03/2004, etc./(3 foi o BCP, ETC./(4) a Townsend que adquiriu formalmenle, 

etc./(5) Donde, a Townsend, elc.46) o BCP t quefinancia, etc.l(7) a 29/03 2044, 

a CI, etc.l(8) o BCP readquiriu formalmente, etc./(9) Posleriormente, a venda da 

CI, etc.l(l0) 0 emprtstimo concedido, etc." -- questaes de direito, quanto ao 

primeiro, relativa ao regime legal de perda resultante do Aviso 3/95, quanto aos 

segundo, quarto, sktimo e nono, ao regime legal de venda efetivdvenda formal, 

quanto aos terceiro e sexto, ao regime legal de pagamento, quanto ao quinto, ao 

regime legal de atuagio por conta, quanto ao oitavo, ao regime legal da venda 

efetivdvenda formal e de perdas do Aviso 3/95. 

40) Do alegado na precedente conclus5i0, resulta que a sentenqa a quo esta ferida 

de nulidade, tambkm por aqueles titulos, i.e., (i) tratar questaes de direito como 

questties de facto, (ii) nio as discriminar, e (iii) ngo indicar as disposigaes legais 

aplichveis, tudo nos termos do art" 37g0, no I, alinea c), atento o disposto no art0 

368", no 3, ambos do CPP, ex vi art" 41°, no 1, do RGCO. 

41) A manifesta exiguidade do prazo concedido para a apresentaqiio do presente 

recurso, niio permitiu que fosse levada a cab0 a necessiiria verificagiio da prova 

documental indicada na sentenqa, como base da decisiio da matkria de facto. 

42) Nessa medida, o Recorrente n b  conseguiu aferir se, face ao que nela se 

descreveu a propbsito dos depoimentos prestados em julgamento e ao teor dos 
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documentos a que se refere e que dh por reproduzidos, a mesma peca, por defeito, 

de vicio de erro notbrio na apreciaqiio da prova, nos termos e para os efeitos do 

disposto no art0 4 1 O.", n." 2, al. c), do CPP. 

43) Dito de outro modo: o Recorrente niio pode confirmar, se do proprio texto da 

sentenqa, por si ou conjugado com as regras de experigncia comum, resulta o erro 

notorio na apreciaqiio da prova. 

44) Mas uma coisa t certa: mesmo que os requisitos de verificaqiio do referido 

vicio niio estejam preenchidos -- o que, insiste-se, niio foi possivel conferir -, a 

verdade C que o que vem dito nas piginas 562 a 680 revela que o Recorrente fez 

prova da grande maioria da factualidade por si invocada. Efetivamente, 

45) A mattria vertida nos art's 1807, 1808, 1809, 1810, do Recurso de 

Impugnaqiio vem demonstrada pelas declaraqdes de JARDIM GONCALVES, a pp. 

570 e 571; FILIPE PINHAL, a pp. 563,565 a 567; ANT~NIO RODRIGUES, a pp. 

579 a 582, 584 e 585; e pelos depoimentos de Amaral de Medeiros, a p.612; 

Paulo Fidalgo, a p. 649; Antbnio Josk de Castro Bag60 Fklix, a pp. 673 a 679; e 

Carlos da Silva Costa, a p. 652, todas da sentenqa a quo. 

46) Por seu turno, o alegado nos art% 1098 a 1102 do Recurso de Impugnagiio, 

decorre das declaraqdes prestadas por CHRISTOPHER DE BECK, a p. 575; e dos 

depoimentos de Joiio Borges Esteves de Oliveira, a pp. 626 e 628; Pedro Libano 

Monteiro, a p. 631; Alexandre Bastos Gomes, a p. 635; Josb Neves de Oliveira, a 

p. 64 1 ; Carlos da Silva Costa, a pp. 652 a 654 da Sentenga; e Antbnio Henriques 

de Pinho Cardfio, a p. 655, todas da sentenqa a quo. 

47) J i  o descrito no art" 1103 do Recurso de Impugnaqgo resulta do depoimento 

de Antdnio Jost de Castro Baggo Fklix, a p. 677 da Sentenqa a quo. 

48) Do mesmo modo, o alegado nos arPs 1105, 1106, 11 11, 11 17, 1433, 1434, 

1437, 1445 e 1446 do Recurso de Impugnaggo, esti comprovado pelas 
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declaraqties de CHRISTOPHER DE BECK, a p. 575; e pelos depoimentos de Jogo 

Borges Esteves de Oliveira, pp.626 e 628; Pedro Manuel Rocha Libano Monteiro, 

a p. 631; Alexandre Bastos Gomes, a p. 635; Jost Neves de Oliveira, a p.641; 

Carlos da Silva Costa, a pp. 652 a 654; Antdnio Henriques de Pinho Cardgo, a p. 

655; Maria Manuela Reis, a p. 666, todas da sentenqa a quo. 

49) 0 teor dos art"s 1120 e 1123 do Recurso de ImpugnaqZio foi comprovado pelo 

depoimento de Vitor Manuel da Cunha Ribeirinho, a pp. 643 a 645; pelas 

declaraqties de JARDIM GONCALVES, a pp. 570 e 571; FILIPE PINHAL, a pp. 

563, 565, 566, 567; A N T ~ N I O  RODRIGUES, pp. 579, 580, 581,582, 584 e 585; 

MIGUEL M A G A L ~ E S  DUARTE, a pp. 595, 596 e 598; pelos depoimentos de 

Amaral de Medeiros, a pp. 610, 61 1 e 612; Paulo Fidalgo, a p.649; Antbnio Josk 

de Castro Bagio Ftlix; a pp. 673 a 679; Maria Helena Soares Cameiro, a p. 622; 

General Antdnio Ramalho Eanes, a pp. 638 e 639; pelas declaraqties de 

A N T ~ N I O  RODRIGUES, a p. 583; e pelos depoimentos de Ana Sofia Costa 

Raposo Preto, a p. 620, e Jost Neves de Oliveira, a p. 641, todas da sentenqa a 

quo. 

50) 0 s  factos constantes dos art's 1126, 1227, 1228, 1866 e 1867 do Recurso de 

Impugnagiio, estiio demonstrados pelas declaraqaes de FILIPE PNHAL, a pp. 565 

a 567; ANTdNI0 RODRIGUES, a p. 584; MIGUEL M A G A L ~ S  DUARTE, a 

pp. 595, 596 e 598; e pelos depoimentos Moreira Rato, a p. 600; Zlidio Monteiro, 

a pp. 601 e 602, todas da sentenqa a quo. 

5 1 )  Jh a matkria vertida no art" 1 130 do Recurso de Impugnaqiio, esti 

demonstrada pelas declaraqties de A N T ~ N I O  RODRIGUES, a p. 583 da sentenqa 

a quo e pelos diversos Relat6rios de Researchers a fls. dos autos. 

52) 0 s  factos constantes dos art"s 1131, 1198, 1200, 1201, 1205, 1207, 1209, 

12 14, 121 5, 12 18 e 12 19 do Recurso de Impugnaqiio estilo demonstrados pelas 

declaraqees de A N T ~ N I O  RODRIGUES, a pp. 579, 580 e 583; MGUEL 

M G A L H ~ S  DUARTE, a pp. 596, 598 e 599; e pelo depoimento de Filipe 

Ferreira Abecassis, a p. 630, todas da sentenqa a quo. 
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53) Relativamente ao tema da Edificios Atl5ntic0, alegado nos art's 1248, 1249, 

1252, 1253 e 1254 do Recurso de Impugnaqiio, estiio demonstrados pelas 

declaraqbes de FILIPE PINHAL, a p. 566; JARDIM GONCALVES, a p. 572; 

CHRISTOPHER DE BECK, a p. 696; e pelos depoimentos de Miguel Paupbrio, a 

p. 606; Andnej Jordan, a pp. 636 e 637; Anibnio Henriques de Pinho Cardio, a p. 

655, todas da sentenqa a quo. 

54) Do mesmo modo, as declaraqbes resumidas em sede de fimdamentaqb da 

matkria de facto, de FILIPE PINHAL, a p. 568; CHRISTOPHER DE BECK, a p. 

576; e os depoimentos de Luis Gomes, a p. 593; Miguel Paupbrio, a pp. 608 e 

609; Luis Anibnio do Carmo Benediio, a p. 661; Joiio Manuel Ramos Moreira, a 

p. 663, todas da sentenqa a quo, demonstram o vertido nos art's 1256 a 1263, 

1265 a 1272, 1274, 1280, 1281, 1289, 1290, 1300, 1305 e 1306 do Recurso de 

Irn pugnaq iio. 

55) Por seu turno, os factos constantes dos art's 1342, 1346, 1392, 1397, 1398, 

1399, 1400, 1403 a 1406, 1408 a 1416, 1419, 1469, 1472 a 1480, 1494, 1499, 

1500, 1502, 1506, 1508, 1509, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1521, 1526, 

1527, 1809, 1810, 1892, 1893, 1894 e 1895 do Recurso de Impugnaqiio, estiio 

demonstrados pelas declaraqbes de FILIPE PA!HAL, a p. 569; A N T ~ N I O  

RODRIGUES, a pp. 579, 580, 582, 584 e 585; pelos depoimentos de PAUL0 

TEIXEIRA PllVTO, a p. 59 1 ;  Luis Gomes, a p. 592; pelas declaraqbes de MIGUEL 

M G A L H ~  DUARTE, a pp. 594 e 597; e 

pelos depoimentos de Aurblio AdriZo Range1 Amado, a p. 617; Maria Helena da 

Silva Barreira Santos, a p. 61 8; Antonio Fernando Figueiredo Lopes, a p. 61 9; 

Antbnio Nogueira Chaves, a pp. 619 a 620; Noberto Sequeira da Rosa, a p. 623; 

Filipe Ferreira Abecassis, a pp. 630 e 631; Francisco Goncalves da Silva, a p. 

63 3; Alexandre Bastos Gomes, a p. 63 5; Vitor Manuel da Cunha Ribeirinho, a pp. 

643 a 645; Antdnio Henriques de Pinho Cardfio, a p. 655, JoZo Luis Ramalho 

Talone, a p. 665; Maria Manuela Reis, a p. 666; e de Ana Maria Gomes 

Rodrigues, a p. 673, todas da sentenqa a quo; e pelos seguintes documentos: 
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relatbrio da PKF, a fls. 27541 dos autos e Pareceres do Prof. Miguel Ferreira, a 

fls. 27586 dos autos. 

56) Revelam ainda os art's 1355, 1452, 1833, 1835 e 1836 do Recurso de 

Impugnaqiio, demonstrados pelas declaraq6es de JARDIM GONWVES, a p. 

571; CHRISTOPHER DE BECK, a p. 573; e pelos depoimentos de Ana Pinal 

Cabral, a p. 610; e de Carlos da Costa Oliveira, a p. 629, todas da sentenqa a quo. 

57) Por fim, os factos alegados nos artOs 1845, 1846 e 1847 do Recurso de 

impugnaqgo encontram-se demonstrados pelos depoimentos de Alexandre Bastos 

Gomes, a pp. 635 e 636; Joio Luis Ramalho Talone, a p. 664; pelas declaraq6es 

de FILIPE PINHAL, a p. 564; CHRISTOPHER DE BECK, a pp. 572, 573, 574 e 

576; AIVT~NIO RODRIGUES, a p. 580; AL~PIO DIAS, a p. 587; PAUL0 

TEIXEIRA PLVTO, a p. 590 da Sentenqa; MIGUEL M A G A L H ~  DUARTE, a pp. 

596 e 599; pelos depoimentos de Jost Miguel Silva Pessanha, a p. 620 e 621; 

Joiio Borges Esteves de Oliveira, a pp. 626 e 628; Paulo Fidalgo, a pp. 648 e 649; 

Carlos da Silva Costa, a pp. 652 a 654; pelas declaraq6es de CHRISTOPHER DE 

BECK, a p. 654; e pelos depoimentos de Antbnio Henriques de Pinho Cardiio, a p. 

655; Joiio Luis Ramalho Talone, a p. 664, e de Ant6nio Josb de Castro Bagiio 

Ftlix, a pp. 673 a 679, todas da sentenqa a quo. 

58) Nestes termos, deve a referida matCria ser dada como provada, e, em 

consequencia, ser o Arguido absolvido. 

59) Por outro lado, sendo certo que o objeto processual fixado na Decisiio 

Condenatbria niio admite a condenaqiio do Recorrente JARDIM GONCALVES, 

pelos motivos que determinam a nulidade da acusaqiio, e nada tendo sido 

acrescentado pela decisiio judicial em sede de matkria de facto, C incontestiivel 

que a sentenqa enferma de insuficiencia da matkria de facto provada, nos termos e 

para os efeitos do disposto no art0 410.", n." 2, al. c), do CPP. 

60) Na verdade, em sede da matkria de facto, o arguido JARDIM GONCALVES 

surge apenas mencionado nas pp. 224; 228; 230; 278; 280; 283; 287; 289; 291; 

298; 299; 307 a 3 10; 31 5; 424; 433; 435; 437; 441; 443; 483; 494; 496; 501; 504; 
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505; 507; 508; 509; 5 1 1; 512 e 524 da sentenga a que de cujo teor niio resulta 

qualquer facto ou conduta penalmente relevante. 

61) Niio estando, sequer, assente que o Recorrente tivesse consci2ncia da ilicitude 

das suas condutas e que tenha pretendido pratica-las. 

62) E o que vem sendo dito, a este proposito, em nada se mostra beliscado pela 

alegada aplicabilidade aos presentes autos do conceito extensivo de autor - que 

nio se concede. 

63) Se a mera detengiio de cargos, a aprovagiio de contas em orgiio colegial, o 

beneficio de procuraqBes, a tomada de conhecimento de uma situaqiio irregular e a 

anusncia numa sCrie de diligencias destinadas a resolver uma anomalia detetada, 

fossem suficientes para condenar o Arguido, para mais a titulo doloso, entiio todos 

os membros do CA do BPA e do BCP, entre 2999 e 2007, figurariam nestes autos 

como Arguidos . . . . 

64) De resto, nem a utilizagiio do conceito extensivo de autor nesta sede C passive1 

de adrnitir a condenaqiio do Recorrente, ji que n b  foram alegados - nem 

provados 

- quaisquer factos de onde decorra que, num universo de Banco corn a dimensb e 

prestigio do BCP, onde intervinham dezenas de milhares de pessoas de 

incontestkvel gabarito e cornpetencia, o Recorrente tinha como saber e ter motivo 

para desconfiar que, at6 Dezembro de 2002, as offshores n b  tinham evidencia de 

UBO e, depois disso, que os Relatorios e Contas aprovados pel0 Banco (corn 

intervenviio dos departamentos tbcnicos intemos, dos auditores intemos, dos 

auditores externos, dos proprios reguladores) e a consequente informaglo deles 

decorrente, divulgada ao mercado, n b  estava correta. 

65) Estando em causa divulgaqiio de falsa informqZo ao mercado, no caso, a 

decorrente dos resultados constantes dos Relatbrios e Contas, para que o Arguido 
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pudesse ser condenado por recurso a esta tese - que sem conceder, por mera 

cautela de patrocinio se aceita - teria de se demonstrar que, na sua qualidade de 

Presidente do Banco, n60 tinha pugnado pela implementaqiio dos procedimentos 

necessiirios ii aprovaqiio das contas em respeito pela legislaqiio apliciivel, o que 

niio foi feito. 

66) Como quer que seja, C inultrapassavel a omissiio acima assinalada dos factos 

relativos ii consciencia da ilicitude, na falta do que, niio ha forma de concluir pela 

responsabilidade contraordenacional do ora recorrente. 

67) A norma extraida dos art's 7" e 16.', do RGCO e art" 401.", n.'4 do CdVM, 

interpretada no sentido de que a imputaqio de ilicitos contraordenacionais, em que 

se aplicarn coimas no valor de € 1.000.000,00, e inibiq6es do exercicio de 

profissiio pel0 period0 de 5 anos, pode ser realizada A revelia dos conceitos de 

autoria previstos em process0 penal, e por recurso ao conceit0 extensivo de autor, 

niio obstante niio estar demonstrado, ou alegado, que os procedimentos 

implementados na pessoa coletiva nil0 asseguravam o cumprimento das normas 

aplicaveis, 6, em tal interpretaqiio inconstitucional, por violaqb dos art's 2.", 3.", 

20.O, n.O4." e 32.", n.os 

1, 2, 5, 10, da Constituiqiio da Republics Portuguesa. Tal norma, com a 

interpretaqiio e o sentido apontado, viola tambkm as normas consagradas ou 

decorrentes do art" 6.' da Convenqiio Europeia dos Direitos do Homem e do art" 

14." do Pacto Intemacional de Direitos Civis e Politicos da O.N.U., gerando a sua 

inaplicabilidade e, bem assim, uma violaqio de incisos com acolhimento 

constitucional, nomeadamente nos termos dos art's 8.' e 16.', n." 1 da CRP. 

68) Neste quadro, e como decorre do texto da pr6pria sentenqa, mais precisamente 

do confront0 entre a matkria provada e a sua subsunqiio nas normas juridicas 

aplichveis, a decisiio de condenaqiio recorrida enferma de nulidade, por violaqiio 

do art" 410.", n.' 2, al. a), do CPP, sendo, tambkm por isso nula. 

69) Isto dito, e sabendo-se que o objeto processual ficou definido na acusaqiio, ou 

pelo menos na Decisiio Adrninistrativa, 6 o pr6prio teor desta deciszo que impede 
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a condenaqio do Arguido, sob pena de violaqio do disposto nos art's 2.', 58." e 

62.", do RGCO, art"s 283.", 359." e 379.", do CPP e 2.", 20.", n." 4 e 32.", da CRP. 

70) A condenaqio do Arguido apenas C possivel com o alargamento do objeto 

processual, pel0 que a adiqio de quaisquer factos por forma a permiti-lo 

pressup6e uma alteraqgo substancial de factos, nos termos e para os efeitos do 

disposto nos art's 1, al. f), e 359.", CPP; e o Recorrente nio deu - e nio dara - 
qualquer acordo por forma a permitir o referido alargamento. 

71) 0 vicio de insuficisncia da mathria de facto que se alega e insuscetivel de ser 

reparado pelo Tribunal ad quem - ou pelo Tribunal a quo - sem que se incorra 

num outro vicio de nulidade da sentenqa, nos termos e para os efeitos do disposto 

no art" 379.", n." 1, al. b), do CPP. 

72) A norma extraida dos afls  2.", 8.", 41 .", 58.", 62.", 74." e 75.", do RGCO, dos 

arfs 1 .", al. f), 283.", n." 3, al. b), 358.", 359.", 379.", n." 1, al. b), e art" 425.", do 

CPP, interpretada no sentido de que o Tribunal ad quem pode, em sede de 

Recurso limitado ao conhecimento de matkria de direito, acrescentar A decisio 

judicial factos penalmente relevantes, sem os quais o arguido nio podia ser 

responsabilizado, que nio constavam da Decisk Administrativa e sobre os quais 

nio se defendeu, 

a. B revelia dos mecanismos prescritos nos art"s 358." e 359.", do CPP; (elou) 

b. sem que essa adiqio comporte uma alteraqio substancial de factos e implique a 

nulidade do acbrdgo, 

6, em tal interpretaqio, inconstitucional, por violaqtio dos arPs 2.", 3.", 20.", n." 4." 

e 32.", n.os 1, 2, 5, 10, da Constituiqzo da Rephblica Portuguesa. 

73) Tal norma, com a interpretaqio e o sentido apontado, viola tambkm as normas 

consagradas ou decorrentes do art" 6." da Convenqiio Europeia dos Direitos do 

Homem e do art" 14.' do Pacto International de Direitos Civis e Politicos da 
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O.N.U., gerando a sua inaplicabilidade e, bem assim, uma violaqlo de incisos com 

acolhimento constitutional, nomeadamente nos termos dos artas 8." e 16.", n." I ,  

da CRP. 

74) Niio obstante o julgarnento ter decorrido durante wn ano e quatro meses, e de 

o Arguido ter comparecido a todas as audiencias, o Tribunal a quo nada apurou a 

respeito da situaqiio economica do Arguido, em flagrante violaqb da lei. 

75) E que, sem o referido facto, nZo pode proceder-se A competente fixaqiio da 

medida da pena, em respeito pel0 preceituado no art" 7 1 .", n." 2, alinea b), do CP, 

e 18", n0l, do RGCO. 

76) Termos em que, tambCm por estes titulos, se imp6e o arquivamento dos autos, 

em obediCncia ao disposto nos art's 58." e 62.", do RGCO, e art"s 97." e 283.", do 

CPP. 

77) Na sua fundamentaqb, a sentenqa recorrida enferma de diversas deficihcias, 

traduzidas, designadamente, na circunstbncia de o Tribunal niio ter levado a cab0 

uma analise critica da prova, por matkrias e, na grande maioria dos casos, sem 

proceder a qualquer qualificaqiio acerca do mod0 como o Arguido ou Testemunha 

dep6s. 

78) 6 muito dificil - para niio dizer impossivel - perceber-se a exata medida em 

que os depoimentos contribuiram para a decisgo sobre a mattria de facto, jS que 

nlo ha qualquer coordenaqiio, nem estabelecimento de relaqlo, entre os 

depoimentos prestados em audiBncia e a matCria que poderiam comprovar. 

79) Dificuldade que surge real~ada pela circunsthcia de a decislo sobre a matkria 

de facto vir acompanhada das referhcias aos documentos e autos de inquiriqiio 

dos Arguidos e testemunhas em fase administrativa, e de a prbpria mathia assente 

estar organizada de mod0 confuso, sem obedecer a uma qualquer linha 

cronolbgica e sem sequer estar numerada. 

80) Na fundamentaqiio niio se percebe em que medida se fez prevalecer uns 

elementos probatbrios sobre outros, o que 6 particularmente relevante quando se 



Tribunal da R e l a ~ b  de Lisboa 
Rua do Arsenal Letra G - 1 100438 

Tel: 21 3222900 - Fax: 213222992 . Email: comdo@.Iisboa.tr.m~ 

trata de Arguidos ou testemunhas que prestaram depoimento na fase 

administrativa e em julgamento, dado que o que foi registado em auto pela 

CMVM, as mais das vezes, nzo 6 coincidente com o que foi dito em audisncia (tal 

como registado pel0 Tribunal). 

81) Depois ha ainda o problema de 99% do que vem dito, nas paginas 680, desde 

"$ace d prova lestemunhal (.. .)" atC a pagina 700, nlo ter a minima 

correspondi5ncia com os resumos que o Tribunal faz dos depoimentos dos 

Arguidos e das testemunhas, nas paginas 562 a 680 precedentes. 

82) Fica-se, assim, sem se perceber o que C que as testemunhas efetivamente 

disseram, se o que consta dos resumos, se o que consta a piginas 680 a 700, ou 

em ambos; ou ainda, se o que consta de pags. 680 a 700 C retirado da prova 

produzida na fase administrativa; e nas duas ultimas hipbteses, como se 

compatibilizam as varias declaragces. 

83) HA, assim, diversos vicios de contradiggo insanavel da fundamentagio, nos 

tennos e para os efeitos do disposto no art0 410.", n.' 2, al. b), do CPP. 

84) Na prova indicada pel0 Tribunal como tendo contribuido para a decislo da 

causa, s lo indicadas as defesas e contestq6es apresentadas por arguidos, bem 

como autos de inquirigio de depoimentos prestados na fase administrativa. 

85) A referCncia L defesas e As contestag6es para este efeito ngo pode sengo ser 

vista como urn lapso, dado que estes elementos integram o conceit0 de pegas 

processuais, apresentadas nos presentes autos, n b  fazendo prova de coisa alguma. 

86) Por outro lado, os autos dos depoimentos prestados pelos Arguidos e 

testemunhas na fase administrativa, que tenham prestado depoimento na fase 

judicial, tedo de ser desatendidos. 



87) Em conformidade com o disposto nos art's 340." e 355.", do CPP, aplicavel ex 

vi art0 41 ." do RGCO, para efeitos de forrnaqiio da convicqiio em Tribunal, apenas 

valem as provas produzidas em audiCncia. Esta norma 6 uma decorrencia 

elementar do Principio da Imediqiio e dos Direitos de Defesa e do Direito do 

Contradit6ri0, sobretudo em mat6ria contraordenacional. 

88) A interpretaqito de acordo com a qua1 nem o Tribunal de Julgamento - nem o 

Tribunal ad quem - podem valorar declaraqbes prestadas por testemunhas na fase 

administrativa que, mais tarde, depuseram em julgamento, 6 a linica consenthea 

com a conformidade do Direito Contraordenacional e com a Constituiqiio que, 

como se sabe, confere i s  autoridades administrativas a possibilidade de prolaqio 

de Decisbes Condenatbrias. 

89) Donde, em mattria contraordenacional, as declaraqbes prestadas em 

julgamento por uma testemunha prevalecem sobre as que tenha prestado na fase 

administrativa, na medida em que apenas estas foram proferidas na presenqa de 

um Juiz e dos demais intervenientes processuais, com obediencia ao principio do 

contradit6rio. Raziio por que, 

90) 0 art0 416, n." 4, do CdVM, nlo pode ser lido com a amplitude pretendida 

pela CMVM. 

9 1) 0 Recorrente desde ji assinala e invoca que a norma constante do art0 416.0, 

n." 4, do CdVM, interpretada no sentido de que podem ser valorados, na fase de 

julgamento, os depoimentos prestados pelas testemunhas na fase administrativa, 

que, mais tarde, vieram a depor em julgamento, 6,  em tal interpretaqiio, 

inconstitucional, por violaqito do disposto nos art"s 2.", 3." 20.", n." 4 e 32.", da 

CRP. 

92) A contraposiqiio da materia tida como assente na sentenqa e os resumos que o 

Tribunal levou a cab0 dos depoimentos dos Arguidos e das testemunhas revela 

que a Decislo a quo padece de contradiqlo insaniivel na hdarnentaqiio e de erro 

notbrio na apreciaqiio da prova, nos termos e para os efeitos do disposto no art" 

410.", n." 2, als. b)ec),  doCPP. 
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93) Ou seja, os erros na apreciaqiio da prova que passam a descrever-se nos pontos 

seguintes resultam do texto da propria sentenqa, pel0 que podem - e devem - ser 

apreciados por esta Relaqiio. 

94) A sentenqa enferma de contradiqiio insanavel da fundarnentaqiio, nos termos e 

para os efeitos do disposto no art0 410.', n." 2, a1 b), do CPP, ao dar como 

provado, a pp 278 da sentenqa, que o Arguido JARDIM GONCALVES 

"concentrava em si os poderes de gestiio do BCP', e, simultaneamente, da como 

provados: (i) todos os factos vertidos nas pp 288 a 291, ate "ao Govemados do 

Bunco de Portugal, a fls 15637", e 291, desde "conferiu poderes" ate A pp 295, 

relativos aos poderes de que beneficiava o Arguido FILTPE PINHAL; (ii) os 

factos vertidos nas pp 295 a 298 at6 "tivessem beneficiaries econbmicos - fls 

9894, 9891-9892", e 299 a 306, referentes aos poderes de que beneficiava o 

Arguido A N T ~ N I O  RODRIGUES; (iii) os factos constantes de pp 306 a 3 14, que 

respeitam aos poderes de que benefiava o Arguido CHRTSTOPHER DE BECK; 

(iv) os factos de pp 314 a 315 at6 "declara~6es de Amaral de Medeiros a fls. 

23807' e de pp 3 16 a 32 1, relativas aos poderes do Arguido A N T ~ N T O  CASTRO 

HENRTQUES; (v) os factos de pp 321 a 327, referentes aos poderes conferidos ao 

Arguido AL~PIO DIAS. 

95) A ideia de que o Arguido concentrava em si os poderes de gestZo do BCP C 

diretamente infirmada pela circunstincia de os Administradores Arguidos supra 

referidos beneficiarem de uma panoplia vastissima de poderes de gestfo (0s 

identificados nas referidas paginas). 

96) A sentenqa 6, nessa parte, nula, nos termos e para os efeitos do disposto no 

art" 410.", n." 2, al. b), do CPP. 

97) A sentenqa enferma, ainda, de erro notorio na apreciaqiio da prova, pecando 

por excesso. Assim, 



98) A phginas 562 e 563, o Tribunal a quo declara que a sua " c o n v i c ~ ~ o  

relativamente aos factos provados, alicer~ou-se nos documentos e nos 

depoimentos dos Arguidos e das testemunhas (...), que explicaram os factos de 

que tiveram 

conhecimento pessoal e direto bem como explicaram o conhecimento dos 

arguidos que tdm por dos mesmos serem amigos e/ou terem vlirios contactos com 

os mesmos." 

99) Ora, a prova produzida em julgarnento niio admite que se di2 como provado 

que o Arguido JARDTM GONCALVES "concentrava em si os poderes de gestio 

do BCP", constante de pag. 278 da sentenga. 

100) Efetivamente, como se pode ler na sentenga: 

a. "Nos dias 28 a 29 de Setembro de 2011, o arguido JARDIM GONCALVES 

prestou declara~6es tendo explicado de forma clara as funq6es que desempenhou 

no BCP desde que ai entrou att ci data da sua saida em 2004/2005 e referiu que 

os administradores tinham dreas definidas mas eram autbnomos - disse que 

"todos os administradores tinham acesso a tudo e s6 niio tinham acesso ao que 

niio queriam" - isto acontecia para que se sentissem competentes e pertencendo 

ao todo;"; "explicou que se ocupava da estratdgia do banco, ouvindo muita 

gente"" - pp 570 

b. "A testemunha Filipe Ferreira Abecassis explicou que foi o responslivel do 

Gabinete da Presid2ncia e que o arguido JARDIM GONCALVES tinha fun~6es de 

relacionamento institucional com accionistas e com instdncias externas do banco 

assim como presidia ao Conselho de Administraqiio mas n i o  fazia a gestiio do 

quotidian0 - esta era de outro administrador." - pp 629 

c. Vitor Costa Martins - "testemunha disse que o arguido JARDIM G O N W  VES 

soube rodear-se de profissionais e tem capacidade de mobilizar equipas em tomo 

de objectivos tendo uma lideran~a muito presente e muto proactiva e muito 

determinada que cultiva a delegaqiio de responsabilidades, exigindo da equipa a 

participaqiio de todos." - pp 645 

d. E todos os outros depoimentos de onde decorre A saciedade que os 
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demais membros do CA dispunham de poderes de gestiio efetivos, que por mera 

economia expositiva niio se reproduzem, mas que se encontram plasmados a pp. 

289 a 295, relativamente a FILIPE PLVHAL; pp. 297 a 305, relativamente a 

A N T ~ N I O  RODRIGUES; pp. 310 a 313, relativamente CHRISTOPHER DE 

BECK; pp. 3 14 a 321, relativamente a ANTONIO CASTRO HEARIQUES; e a pp. 

322 a 327 da sentenqa, relativamente a AL~PIO DIAS. 

e. Sendo certo que nlo 15 referido na sentenqa mais qualquer elemento de prova 

sobre o tema. 

101) Nessa parte, a sentenqa e nula, em conformidade com o disposto no arto 

410.", n." 2, al. c), do CPP. Ainda subsidiariamente, 

102) Porque a decislo final dos autos C uma nio sentenqa, ou, pel0 menos, esta 

ferida de nulidade, e porque continua, materialmente, por apreciar a decisiio da 

CMVM, o presente recurso tern por objeto a sentenqa a quo e seja porque ela t: 

mera copia do que decidiu o Regulador, seja porque a esta Relaqiio estA deferido o 

poder de, anulado a sentenqa a quo, anular a decisiio da CMVM (ut, art0 73O, no 2, 

do RGCO), urna e outra serio objeto do presente recurso. Assim, 

103) Afirmou-se, em primeira instincia, e repete-se, que o arguido (i) nb 

ordenou ou criou as 17 Cayman, (ii) nlo realizou as transaqaes corn os titulos 

detidos seja pelas 17 Cayman, seja pelas offshores Gdis Ferreira, (iii) nlo praticou 

quaisquer atos destinados a dissimular perdas daquelas offshores, (iv) niio 

falsificou a contabilidade do BCP de 2000 a 2006, (v) niio divulgou documentos 

de prestaqlo de contas que contivessem informaqlo que nlo fosse completa, 

verdadeira, atual, clara, objetiva e licita. 

104) No presente processo, os arguidos viram-se coartados no pleno exercicio de 

todos os seus direitos processuais fundarnentais, tendo a Autoridade de 

Supervisiio, 



em atuaqio coonestada pela sentenqa a quo, demonstrado o mais prohndo 

desrespeito pela estrutura acusatdria do processo e, entre outros, pelos principios 

da defesa, do contraditdrio, da lealdade processual, da legalidade, da 

imparcialidade, da tutela jurisdicional efetiva. TambCm subsidiariamente, por 

mera cautela de patrocinio e sem prescindir do alegado nos pontos precendentes, 

105) 0 Tribunal a quo nio se debrucou sobre a quest20 invocada pela defesa do 

ora Recorrente, segundo a qual, as caractensticas especificas dos presentes autos 

levarn ?t necessiria aplicaqb das regras e principios processuais penais, in totum, 

ao presente processo contraordenacional. 

106) Nos processos contraordenacionais, onde se discutem ilicitos cuja relevhncia 

Ctica - seja ao nivel do ilicito, seja ao nivel da conduta - C indiscutivel, ou em que 

se apljcam coimas que podem atingir os f2 5.000.000,00 (cinco milh6es de euros), 

bem como sanc6es acess6rias de inibicb de exercicio de actividade at6 um 

period0 m6ximo de cinco anos, 6 de aplicar-se o regime penal e processual penal 

na integra. 

107) As diversas violaq6es da estrutura acusatdria e entre outros dos prjncipios 

da defesa, da imparcialidade, da lealdade processual, das regras de recolha e 

obtenqiio de prova, de valoraqiio de prova e de organizaqiio do processo, 

ocorridas in casu, devem ter as mesmissimas consequi?ncias previstas em sede 

processual penal. 

108) Donde, a norma extraida do art" 389.", n."l, al. a), do CdVM, interpretada no 

sentido de que a inhqfio nele tipificada, com a sancio estabelecida e as sanqks 

acessbrias previstas nos art's 404." e 405.", todos do CdVM, nio C materialmente 

penal e, por isso, n5o beneficia, na integra, das garantias, principjos e regras de 

for0 penal e processual penal, 6, em tal interpretaqfio, inconstitucional, por 

violaqb dos art's 2.", 3.", 18.", n." 1, 20.", n." 4.", 26.", n." 1, e 32.", da 

Constituic50 da RepGblica Portuguesa. 

109) Como 6 inconstitucional, com os mesmos kdamentos, a interpretaqfio do 

art" 41" do RGCO, no sentido de as referidas garantias, principios e regras, n b  se 

compreenderem na remissio operada por este dispositivo. 
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110) Tais normas, com a interpretaqiio no sentido apontado, violam, tambkm, as 

regras consagradas ou decorrentes dos art's 10." da Declaraqib Universal dos 

Direitos do Homem, 6." da Convenqiio Europeia dos Direitos do Homem e 14." do 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Politicos da O.N.U., gerando a sua 

inaplicabilidade e, bem assim, uma violaqiio de incisos com acolhimento 

constitucional, nomeadamente nos termos dos art"s 8." e 16.", n." 1, da CRP. 

11 1) A norma extraida dos art's 374.", n."2, 379.", n." 1, als. a) e c), do CPP ex vi 

art's 4 1 ." e art" 74.", n." 4, do RGCO, interpretada no sentido de que a sentenqa 

que deixe de se pronunciar expressarnente sobre a conformidade constitucional 

das diversas soluqdes juridicas subjacentes A decisiio da causa, e cuja 

desconformidade com a Constituiqiio foi expressamente invocada, n60 esti ferida 

de nulidade, por violaqiio das alineas a) e c) do n." 1, do art0 379.", do CPP C, em 

tal interpretaqiio, inconstitucional, por violaqiio dos art's 3.", 18.", 20.", n." 4.", e 

32.", 202." e 204.", da Constituiqiio da Rep6blica Portuguesa. 

112) As normas vertidas nos art"s 75.", do RGCO e 407." e 408." do CdVM, 

devem ser desaplicadas, acolhendo-se o que a este respeito se disp6e nos art's 8.", 

9.", 368.", 374.", 375.", 379.", 380.", 402.", e 410." e segs., do CPP, por forqa do 

disposto nos artos 2.", 3.", 13.", 18.", n." 1, 20.", n." 4.", 26.", n." 1, e 32.", da CRP. 

1 13) A norma extraida dos art's 75." do RGCO e 407." e 408.", do CdVM, 

interpretada no sentido de que as infracqdes tipificadas no art" 389." do CdVM siio 

susceptiveis de apreciaqgo e decisiio por parte de uma entidade administrativa, 

como a CMVM, nada impondo que as mesrnas, impugnadas, judicialmente, em 

primeira instincia, beneficiem de urn grau de recurso em matkria de facto e de 

direito, C, em tal interpretaqiio, inconstitucional, por violaqiio dos art"s 2.", 3.", 

13.", 18.", n."l, 20.q n." 4.", 26.", n." 1 e 32.", da CRP; 



1 14) Tal norma viola tambtm as normas consagradas ou decorrentes dos art0s 10." 

da Declaraqgo Universal dos Direitos do Homem, 6." da Convenqio Europeia dos 

Direitos do Homem e 14." do Pacto Intemacional de Direitos Civis e Politicos da 

O.N.U., gerando a sua inaplicabilidade e, bem assim, uma violaqio de incisos com 

acolhimento constitucional, nomeadamente nos termos dos art0s 8." e 16.", n." 1, 

da CRP. Sem prescindir, 

1 15) A norma constante do art" 9.", nas alineas p), q) e r), do Estatuto da CMVM, 

concentrando num s6 o r g b  ou departamento da CMVM as competencias para 

investigar a pritica de alegados ilicitos, deduzir a respetiva acusaqio, e julgar a 

verificagio da mesma e aplicando a respectiva sanqiio, t inconstitucional, por 

violaqgo dos art's 2.", 20.", n." 4.", e 32.", n."s 2, 5 e 8, da CRP, 

116) Tal interpretaqio viola tambbm as normas consagradas ou decorrentes dos 

art0s 10." da Declaraqb Universal dos Direitos do Homem, 6." da Convenqb 

Europeia dos Direitos do Homem e 14." do Pacto Intemacional de Direitos Civis e 

Politicos da O.N.U., gerando a sua inaplicabilidade e, bem assim, uma violaqio de 

incisos com acolhimento constitucional, nomeadamente nos termos dos art"s 8." e 

16.", n." 1, da CRP. Sem prescindir, 

117) Foi por as competencias de supervisio, de investigaqio e de decisio, se 

encontrarem concentradas no Regulador - e sob a 6gide do mesmo 6rgio -- que o 

presente processo foi conduzido de forma flagrantemente parcial. 

118) A CMVM, representada pel0 Presidente do Conselho Diretivo, foi tecendo 

diversos comenth-ios e formulando juizos que evidenciaram a parcialidade corn 

que foi por ela tratado e decidido o presente processo. 

1 19) A violqio do principio da isenqio e da irnparcialidade pelo 6rgio instrutor e 

aplicador do Direito, como aconteceu in casu, viola diretamente o disposto nos 

art's 20.", 32." e 266.", da CRP e torna nulo o processo. 

120) A norma extrafda dos &s 41.", no 2, do RGCO, 43." do CPP, e dos &s 6." e 

48.", do CPA, interpretada no sentido de que, no quadro de urn processo 



Tribunal da Relaqb de Lisboa 
Rua do Arsenal Letra G - 11 00438 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Email: correio@lisboa.tr.mi.Dt 

contraordenacional em curso na entidade reguladora a que preside, e na fase 

adrninistrativa, o Presidente do Conselho Diretivo da CMVM pode proferir 

publicamente as declarag6es na motivagiio transcritas, manifestando, 

designadamente, que, em sua opiniiio, "a culpa n6o vai mower solteira", sem que 

isso signifique que o mesmo niio beneficia de uma postura de isengiio, 

objetividade e imparcialidade, objetivas e subjetivas, exigidas a qualquer julgador, 

e, em consequCncia, sem que tal importe a verificagiio dos pressupostos da 

suspeiqiio previstos nos arfs 43." do CPP elou 48." do CPA, C, em tal 

interpretaqiio, inconstitucional, por violaqiio dos artas 20.", n." 5, 32.", n." 10, e 

266.", n." 2, da CRP. 

121) Tal interpretqgo viola tambem as normas consagradas ou decorrentes dos 

art's 10." da Declaraqiio Universal dos Direitos do Homem, 6." da Convengiio 

Europeia dos Direitos do Homem e 14." do Pacto Intemacional de Direitos Civis e 

Politicos da O.N.U., gerando a sua inaplicabilidade e, bem assim, uma violagiio de 

incisos corn acolhirnento constitucional, nomeadamente nos termos dos ad's 8." e 

16.", n." 1, da CRP. 

122) 0 s  presentes autos constituem um processo "a-juridico", na medida em que 

desrespeita regras processuais elementares e porque niio revela quem, porqud e 

onde a decisiio de instaura~60 de um processo nestes moldes foi tomada, pel0 que 

C inexistente. 

123) Com efeito, apesar de a figura da inexistzncia juridica niio ter merecido 

acolhimento express0 na nossa lei processual penal, a doutrina admite a 

necessidade da sua aplicagiio ao processo criminal (e, consequentemente, aos 

processos de natureza sancionatoria punitiva), sob pena de situag6es de clamorosa 

ilegalidade - como a ora em anilise - passarem impunes sob o crivo do sistema 

fechado de nulidades consagrado no Codigo de Processo Penal. 



124) 0 presente processo inicia-se com a deliberaqiio do Conselho Diretivo da 

CMVM, logo seguida da prbpria Acusaq50, pelo que deve ser ordenada extraqio 

de tudo o que a antecede, nu medida que se trata de documentos cuja 

autenticidade nio t possivel demonstrar, e que, por isso, te"m de ser 

desconsiderados. 

125) As regras do processo penal a aplicar aos presentes autos de contraordenagiio 

(ex vi art's 407." do CdVM e 41 ." do RGCO) niio podem ser seniio as do processo 

comum, at6 porque nio se verificam in casu os requisitos do processo sumbrio, 

abreviado ou sumarissimo. 

126) Niio tendo existido, neste processo de contraordenagiio, qualquer processo de 

inqukrito ou investigagio, e que a investigaqio de que fala o art0 54", no 2, do 

RGCO, n io  t coisa diversa do inquirito em processo penal, nlo poderi o mesmo 

deixar de ser considerado nulo, nos terrnos do disposto nos art0 54", no 2, do 

RGCO, e 119.", al. d), do CPP, este aplicivel ex vi disposiq6es conjugadas dos 

arfs 407." do CdVM e 41 ." do RGCO. 

127) 0 processamento de uma investigaqb informal, secreta e desleal, como a 

que ocorreu nestes autos, violou, efetivamente, as garantias de defesa dos 

arguidos (cf. art's 20.", n." 4, 32.", n."s 1, 2, 5, 8 e 10, da CRP), o que inquina toda 

a fase de recolha de documentos, enquanto pretensa investigaqb, e constitui 

nulidade 

absoluta, insanbvel, invocavel a todo o tempo e de conhecimento oficioso. 

128) 0 s  elementos probatbrios subjacentes A decisio de acusaqiio e de 

condenaqgo da CMVM resultam todos, sem qualquer exceqiio, das atuaqdes 

levadas a cab0 pel0 BdP e pela CMVM, B revelia dos direitos legalmente 

protegidos dos arguidos. 

129) Aquelas entidades pretendiam e f ~ e r a m  integrar nos presentes autos a 

informqiio obtida no h b i t o  da atividade investigatbria levada a cab0 h margem 

de qualquer processo, e em desrespeito de principios basilares de qualquer direito 

sancionatbrio - tudo factos que aquelas entidades bem sabiam. 
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130) Enquanto decorreu a suposta aqiio de supervisb, o BCP nunca foi informado 

pela CMVM: (i) que assumia a qualidade de suspeito, invesiigado, imputado ou 

arguido (ii) ou sequer que estava a ser invesiigada maikria de um ponio de vista 

da sua preiensa relevdncia contraordenacional, ou penal - alias, note-se que as 

conclus6es preliminares da CMVM, de 21 de dezembro de 2007, expressamente 

referiam que a CMVM prosseguiria "a aqGo de supewisGo em curso", estando 

legitimamente convict0 de que os pedidos efectuados pela CMVM estavam 

inseridos, todos eles, numa aqiio de supewisiio, 

13 1) Tendo sido nessa convicqiio, e sabendo que a falta de colaboragiio 

consubstanciava a pratica da contra-ordenaqiio prevista no art" 389.", n." 3, alineas 

b) e c), do CdVM, e que incorria na pratica de urn crime de desobedi&ncia, 

previsto no art" 381 ." do mesmo Cbdigo, que o BCP forneceu a CMVM todas as 

informaq6es que lhe foram por esta solicitadas. 

132) Neste quadro, o arguido BCP foi levado a contribuir - e a contribuir sob a 

ameaga de sangaes - para as acusag6es que foram deduzidas nos processos de 

contra-ordenagiio n." 4112008 (contra o prbprio BCP), e n." 4212008 (contra os 

arguidos nestes autos). 

133) Uma InvestigaqBo secreia e desleal como a que ocorreu nestes autos violou 

as garantias de defesa dos arguidos (cf. art"s 20.", n." 4, 32.", n."s 1, 2, 5, 8 e 10, 

da CRP), o que inquina toda a fase de investigaqiio de nulidade absoluia, 

insanhvel, invocdvel a iodo o tempo e de conhecimenio oficioso. 

134) A nulidade da prova obtida do BCP aproveita ao Arguidos nestes autos. 

135) Se se interpretar a norma que resulta dos art's 54.", nos 1 e 2,50.", 43." e 58.", 

todos do RGCO, art0 213.", no 2, do RGICSF, e art0 408.O, no 1, do CdVM, no 

sentido de considerar que, nos processos contraordenacionais, nomeadamente, nos 

processos contraordenacionais para os quais 6 competente o BdP ou a CMVM, a 
39 



fase de investigaqiio, e corn ela as actividades de obtenqiio de prova, fora de casos 

de flagrante delito e iniciada ap6s noticia do ilicito contraordenacional, pode ser 

realizada pelas entidades administrativas fora da existhcia de um processo 

contraordenacional formalmente instaurado - sujeito aos principios 

constitucionais aplichveis e aos regimes jundico-processuais concretamente 

aplichveis - e, por conseguinte, que a sua inexistsncia ou a sua realizaqiio fora 

daquele nio germ a sua nulidade absoluta, insanhvel, invocavel a todo o tempo e 

de conhecimento oficioso, com a impossibilidade absoluta de sustentar qualquer 

Acusagiio ou Decisio final, dentro ou fora daquele processo, com base nas provas 

obtidas, 

136) A norma, em tal interpretaqio, serd malerialmente inconstitucional, por 

violaqiio do disposto nos art% 2.", 20.", nos 1 e 4, e 32.", nos 1, 2, 5, 8 e 10, da 

CRP, o que para todos os efeitos se alega. 

137) A norma extraida dos art's 1 16.", n." I, al. e), 120.", n." 3 e 21 3.", n."s 1 e 2, 

do RGCISF, art"s 361 .", n02, al. a), 408.", do CdVM e arVs 33.", no 1, 41 .", no 2, e 

54.", no 2, do RGCO, 125.", 126.", nos 1, e 2, al. a), no 3, 241." e 262.", do CPP, 

interpretada no sentido de que o BdP e a CMVM, enquanto autoridades 

administrativas reguladoras e supervisoras, podem acusar uma pessoa colectiva 

sujeita A sua supervisio com base em provas, nomeadamente documentos, obtidas 

dessa mesma pessoa colectiva, no h b i t o  de wn procedimento de supervisio de 

carhcter nio sancionat6ri0, ao abrigo dos seus poderes de supervisio e sob a 

cominaqio implicita da prktica de urna contra-ordenaqb e de um crime, nos 

termos previstos no RGCISF, ji depois de aquela entidade ter tido noticia de 

factos corn eventual relevhcia contraordenacional ou criminal, mas sem que 

tenha instaurado o respectivo processo contraordenacional e sem que tenha 

informado o visada de que era suspeita da prhtica de actos ilicitos 

contraordenacionais ou criminais elou que estava a investigar a pratica de factos 

ilicitos contraordenacionais ou criminais, 6 ,  em tal interpretaq50, inconstitucional, 

por violaqb dos art's 2.", 20.", n." 4.", 26.", n." 1 e 32.", n."s 1, 2, 5, 8 e 10, da 

ConstituiqZo da Repdblica Portuguesa; 
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138) Tal norma, com a interpretagiio no sentido apontado, viola tamb6m as 

normas consagradas nos arPs 6." da Convenqiio Europeia dos Direitos do Homem 

e 14." do Pacto Intemacional de Direitos Civis e Politicos da O.N.U., ou deles 

decorrentes, gerando a sua inaplicabilidade e, bem assim, uma violaqiio de incisos 

com acolhimento constitutional, nomeadarnente nos termos dos arPs 8." e 16.", n." 

1, daCRP. 

139) 0 aproveitamento de declaragaes prestadas por testemunhas e arguidos 

noutro processo, sem que as pessoas em causa estivessem cientes de estar a 

prestar essas declaragces no quadro do presente processo contraordenacional, 

configura uma forrna enganosa e desleal de obtengiio desse meio de prova, 

motivo pelo qua1 o mesmo 6 nulo, niio podendo set utilizado. 

140) 0 aproveitamento de tais declaraqces resulta numa grosseira violagiio do 

principio da imediaggo, bem como dos direitos de defesa do arguido que esse 

principio visa justamente garantir. 

141) Acresce ainda que, ao niio serem ouvidas as testemunhas e os Arguidos que 

prestaram tais declaraq6es no h b i t o  do presente processo, o arguido, e bem 

assim todos os demais, ficou privado de exercer o contraditbrio relativamente aos 

depoimentos aproveitados. 

142) 0 meio de prova em aprego configura um meio de prova proibido, por 

violagiio dos principios da imediagiio, da oralidade, do contraditbrio e da 

igualdade de armas, e a sua valoragiio, quer na acusagiio, quer na Decisk final, 

resultam na nulidade das mesmas (as consequhcias da valoraqiio de prova 

proibida seso  analisadas, num capitulo autbnomo, adiante). 

143) A acusagiio niio imputa ao arguido qualquer conduta, ou facto, susceptiveis 

de importar a sua condenagk nos presentes autos. 



144) A natureza materialmente penal do presente processo implica que os 

arguidos beneficiem de todas as garantias de defsa vigentes naquele ram0 de 

direito, designadarnente as exigidas pela estrutura acusat6n'a do processo, o que 

significa que a acusagfo em crise deve obediencia ao disposto no art" 50.' do 

RGCO e no art0 283.0 do CPP. 

145) Neste contexto, e sendo certo que a CMVM admite que a acusagfo 

formulada nfo contkm as mengaes exigidas pel0 art" 283.0, n." 3, do CPP, que 

dependem da estrutura acusatbria do processo (cf. ponto 18, da Subsecqfo I, 

Secgfo 11, Capitulo IV, Titulo V da Decisfo da CMVM), estamos perante um caso 

de flagrante e confessa nulidade de acusa~io, com as inerentes consequdncias 

legais. 

146) Tratando-se de um tipo doloso, mostra-se, igualmente, necessiirio demonstrar 

a consci8ncia da ilicitude da conduta - ou seja, a consciencia de que a informqfo 

aprovada se integrava em qualquer um dos conceitos do art" 389.0, n." 1, alinea a), 

do CdVM, e de que a mesma estava a ser aprovada para comunicagfo ou 

divulgagfo -, bem como a vontade de aprovar informagfo com essas 

caractensticas, sabendo que a mesma iria ser objeto de divulgagso, na medida em 

que se trata de um tip0 doloso. 

147) Ao longo de toda a Decisfo, o arguido JARDIM GONCALVES surge 

apenas mencionado nos pontos 45, da pdgina 17 1, 1, alineas b) e c), da pdgina 

404, 1, alinea b), da pdgina 407, na pdgina 444, 2, da pdgina 453, 4, da pLgina 

499,2, da pigina 505,5, da pdgina 509,8 alinea b), da 5 12,2 a 7, das piginas 5 13 

a 523, de cujo teor nfo resulta qualquer facto ou conduta penalmente relevante. 

148) DL-se por integralmente reproduddo quanto se expendeu sobre a nulidade da 

acusaqiio, urna vez que a omissfo de descriqlo fktica dos factos penalmente 

relevantes (global ou individualmente considerados), associada A utilizagfo, em 

sede de decisfo, de conceitos juridicos, de conceitos vagos e de juizos de valor e, 

bem assim a omissilo de articulqb dos factos descritos com as normas 

consideradas infiingidas pela sua pdtica, tarnbkm nib permite - como n b  

permitiu perante a acusaqih - o exercicio pleno, real e efetivo do direito de 



Tribunal da Relagb de Lisboa 
RuadoArsenalLebaG - 1100438 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Emall: correlo@llsboa.tr.rnl.~t 

defesa, em desrespeito pela estrutura acusatbria do processo, pel0 principio do 

contraditbrio, pel0 direito de defesa, pelos principios da confianqa e lealdade em 

sede processual penal e pel0 principio do ne bis in idem. E isto porque, impugnada 

a Decisiio condenatbria, vale esta como acusaqiio. 

149) A Decisiio Condenatbria h, assim, nula, nos termos e para os efeitos do 

disposto nos art's 58.", n." 1, alinea b), e 62.", do RGCO, e art" 283.", n." 3, alinea 

b) e c), do CPP, o que tambhm obriga ao arquivamento dos autos. 

150) Neste contexto, e sendo certo que o Direito Contraordenacional comunga dos 

mesmos principios do Direito Processual Penal, conclui-se, por paridade de raziio, 

que a Decisiio administrativa nula por fdta de concretizqiio da mathria de facto 

imputada deve ter o mesmo fim e consequtincias que a acusqiio phblica que 

enferme desta invalidade - a nulidade. 

151) Niio pode aceitar-se a tese da relevhcia dos factos prescritos (0s que 

ocorreram ath finais de 2004) para efeitos de determinagiio da medida da pena e 

para efeitos de prova, uma vez que a mesma corresponde, ao cab0 e ao resto, A 

punigiio e perseguiqiio criminal de factos prescritos. 

152) Assim sendo, devem os factos decorridos ath finais de 2002 ser tidos como 

niio escritos, para todos os efeitos, nos termos do disposto no art" 41 8." do CdVM, 

27." do RGCO, e &s 20.", n." 4 e 30.", da CRP. 

153) Acontece, porkm, que entre o recurso de impugnaqiio e a sentenqa a quo se 

extinguiu por prescriqiio o procedimento contraordenacional relativo a divulgaqiio 

em 3 1 de marqo de 2004 das contas do BCP de 2004, pel0 que, na data de hoje, 18 

de fevereiro de 2013, o ora recorrente ja s6 pode ser perseguido por tres e niio 

quatro contraordenaq6es, ex vi artOs 418." do CdVM e arfs 27."-A e 28.", do 

RGCO, ex vi art" 407." do CdVM. 



154) 0 arguido JARDIM GONCALVES vem acusado, nestes autos, por parte dos 

mesmos factos por que C acusado no processo penal que se encontra a correr 

tennos sob o n." 7327/07.9TDLSBy no 5." Juizo de Instrugb Criminal de Lisboa. 

155) E a factualidade subjacente a este segundo tipo penal C precisamente a 

mesma que se aprecia no quadro deste processo contraordenacional. 

156) Do confionto do objeto do processo penal - no que ao crime de manipulagio 

de mercado concerne - com o objeto sub judice, resulta, com meridiana clareza, 

que o ilicito contraordenacional em aprego se encontra numa situagiio de concurso 

aparente com o tipo de manipulagio de mercado, pel0 qua1 C consumido. 

157) Isto porque, sendo certo que a conduta sub judice C praticada (i) pel0 mesmo 

agente; (ii) refere-se aos mesmos factos; (iii) C subsumivel em duas normas 

sancionatbrias; (iv) que visam proteger o mesmo bern juridico, estamos perante 

uma s i t u q h  que nio admite a punigio do agente pela comissh dos dois ilicitos, 

sob pena de violagio do principio da dupla valoragio de condutas e da unidade da 

agio punitiva do Estado. 

158) De resto, a nonna extraida do art" 420." do CdVM, interpretada no sentido de 

que aquele preceito C suscetivel de aplicqio em situq6es de concurso aparente 

entre ilicitos contraordenacionais e penais, designadamente, entre situafies de 

concurso entre o tipo constante do art" 389.", n." 1, na redagb supra referida, e 

art" 7.", do CdVM e o art" 379.", do CdVM, que se refiram ao mesmo agente e que 

versem sobre os mesmos factos, C, em tal interpretaqio, inconstitucional, por 

violqiio dos art"s 2.", 3.", 18.", n." 1,20.", n." 4.", 29.", 30." e 32.", da CRP. 

159) Por outro lado, ao admitir a instauagio dois processos sancionatbrios, um de 

for0 penal e outro de for0 contraordenacional, a correr perante duas entidades 

distintas e em simultheo, para apreciqio e decisk da mesma conduta, a norma 

contida no art" 420.0 do CdVM, C inconstitucional, por v i o l g h  dos art"s 2.", 3.", 

13.", 18.", n." 1, 20.0, n." 4.0, 26.", n." 1, 29.", no 5, 30." e 32.", da ConstituiqZio da 

Rep~blica Portuguesa; 
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160) Tal norma, viola tambkm as normas consagradas ou decorrentes dos art's 6." 

da Convenqiio Europeia dos Direitos do Homem e 14." do Pacto International de 

Direitos Civis e Politicos da O.N.U., gerando a sua inaplicabilidade e, bem assim, 

uma violaqiio de incisos corn acolhimento constitucional, nomeadamente nos 

tennos dos art"s 8." e 16.", n." 1, da CRP. 

16 1) Tambkrn, por aqui devem ser arquivados os presentes autos. Sem prescindir, 

162) A Decisiio sob impugnaqio centra-se em quatro ideias rectoras - (i) 

titularidade por conta, (ii) confusiio de perdas corn crkditos cujos colaterais 

estavam desvalorizados (iii) aplicabilidade dos art"s 7" e 38g0, n" 1, do CVM, it 

divulgaqio de contas, operada em cumprimento do art" 245", no 1, do rnesmo 

C6dig0, que violem regras legais e (iv) imputabilidade da divulgaqiio de contas a 

quem tenha contribuido para a respetiva elaboraqiio, sabendo, ou devendo saber, 

da sua desconformidade corn as regras legais. 

163) No que ao ora recorrente diz respeito, a imputada responsabilidade cinge-se 

aos factos revelados pela contas, ocorridos at6 15 de Marqo de 2005, data em que 

cessou funq6es corno Presidente do Conselho de Administrqiio do BCP. 

164) N5o ha traqa nos autos de que o ora recorrente, ou qualquer dos coarguidos, 

tenha tido a menor inte~enqiio na constitui~iio das denominadas 17 Cayman, 

cinco no iimbito do BPA, e doze no do BCP - constituiqio, todavia, desfasada no 

tempo, entre 10 de Setembro de 1999 e 30 de Marqo de 2000. 

165) G6is Ferreira queria ser membro do Conselho Superior do BCP, para o que 

tinha de reforqar a sua posiqiio acionistalo ora recorrente entendia 6til tal 

pretenskdfala no tema ao Arguido Castro Henriques, que ajusta corn G6is 

Ferreira a constituiqb de offshores, com crkditos concedidos pelo BCP para a 

aquisiqiio de titulos BCP - nascem as 4 offshores, concedem-se crkditos, 

adquirem-se aqbes e Gbis Ferreira ascende ao Conselho Superior. Nenhuma 

duvida de que as offshores siio dos seus UBO's. 
45 



166) AS 17 Cayman foram sendo atribuidos e renovados crkditos, entre 15 de 

Setembro de 1999 e 29 de Dezembro de 2003, tendo apenas como colateral a 

100% as a@es do BCP adquiridas com aqueles crkditos, detendo o Banco um 

mandato discricionhio para a gestiio da carteira. 

167) A concessiio de credit0 no BCP estava sujeita a um Regulamento que, 

consoante os montantes, estabelecia 4 escalaes de proposta, anklise e decisio, em 

que os Administradores, dois, ou, em certos casos, o pr6prio CA, constituiam o 4" 

escaliio, destinado aos valores mais elevados. 

168) Em execuqb do principio know your customer, a identidade do UBO de uma 

offshore, que era mantida confidencial, devia, no entanto, ser conhecida do 

escalk proponente de concessk crkdito, que assegurava a idoneidade e 

adequaglio do cliente. Mas n b  era revelada aos outros escalties, exatamente para 

proteger aquela confidencialidade. 

169) E na concessk de crkdito para aqu i s i~b  de carteiras de titulos o sim ou o 

niio estavam apenas dependentes de (i) se ter como politica credit0 com este 

prop6sito e (ii) de o colateral ser suficiente. 

170) Antes de 200 1, isto 6, antes do 1 1 de Setembro, era politica do BCP conceder 

este tip0 de crkdito a oflshores, tendo apenas como colateral a 100% os titulos do 

Banco, e desde que a anklise dos tkcnicos assegurasse, pela previsiio de cotaq6es, 

a adequaqb do colateral. 

171) Dai que os Arguidos que concederam os crkditos i s  17 Cayman nib tenham 

tido necessidade de conhecer a identidade dos respetivos UBO's, considerando 

apenas a razoabilidade da operqiio. 

172) A partir do momento em que o colateral w6es deixou de garantir, a loo%, o 

crkdito concedido, a opq3o entre renovar, ou n b ,  fundou-se sempre na anhlise dos 

tkcnicos, que consideravam estar o titulo BCP abaixo do seu valor e ser 

expecthvel 
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subida sensivel, pelo que a melhor e mais prudente decisfo era renovar em vez de 

executar. 

173) Niio houve qualquer intervengfo do ora reconente na constituigiio das 17 

Cayman, nem na concessi%o de crkdito, e sua renovqdes, de que aquelas 

sociedades beneficiaram. Muito menos nas transqdes de titulos por elas 

realizadas. 

174) S6 em fins de Novembro de 2002, C que os Arguidos FILIPE PINHAL e 

A N T ~ N I O  RODRIGUES diio nota ao ora recorrente de que, no h b i t o  da 

operaggo VMOC, se tinha dado conta de que nfo havia evidencia de as 17 

Cayman t e rm  UBO. 

175) Nessa altura, foi o ora reconente informado de que a soluqfo para o 

problema passava por duas medidas: (i) procurar UBOYs para as ofshores e (ii) 

alienar as agdes de que eram propriethrias, para evitar o risco de serem 

consideradas agdes pr6prias do Banco - ao que o Arguido deu assentimento. 

176) Tambkm nessa altura foi o ora reconente informado de que a anomalia se 

devera a urn eno operacional, resultado da convivtncia de vkias culturas 

empresariais e de vhrios sistemas informaticos, fruto das aquisiqdes, entre 95 e 

2000, do BPA, do BM e do BPSM. 

177) A atribuigiio de UBOYs foi conseguida pela aceitaqfo por parte de Frederico 

Moreira Rato, Ilidio Monteiro e Jofo Bernardino Gornes, clientes de referencia do 

Banco, e na sequencia de contact0 de F E P E  PINHAL, da titularidade do capital 

social das 4 holdings que detinham as 17 Cayman - a Daman, a MeadowcroR, a 

Osterdal e a Geafield; a alienagiio das qdes, atravb da respetiva venda ao ABN 

AMRO, promovida por ANT~NIO RODRIGUES. 



178) 0 ora recorrente decidiu nfo deterrninar qualquer averiguagfo complementar 

ii referida falta de evidgncia de UBO's por trgs ordens de razaes: (i) a atribuigb 

de 

UBOYs e a alienagfo das q8es resolvia o problema, que era o principal; (ii) 

estava-se superlativamente alertado para a necessidade de apertar o control0 da 

identificagio dos UBOYs de offshores; (iii) qualquer averiguagfo, por rnais 

sigilosa que fosse, teria como consequ~ncia, face ao nlimero potencial de escalaes 

e pessoas envolvidas, o enorrne risco da situagiio ser conhecida de fora, corn a 

grave lesb  de imagem que dai decorreria. 

179) Segundo a decisb a quo, o BCP deveria ter incluido as 17 Cayman no 

perimetro de supervisiio em base consolidada nos exercicios cornpreendidos entre 

1999 e 2004. E isto porque os aludidos UBO's nunca teriarn passado de titulares 

formais das sub-holdings, ou "UBO's de fachada", como os designou o BdP. 

180) Crg-se ser pacific0 que (i) a titularidade por conta de terceiro sb existe (corno 

condigb necesshia, mas nio suficiente) quando o nlicleo fundamental dos efeitos 

juridicos, ativos e passivos, decorrentes dessa titularidade competem, na sua 

substhcia econbrnica, nfo ao titular direto ou formal, mas a outro sujeito (titular 

material ou econ6mico), qualquer que seja o mecanismo de interposigfo utilizado 

e que (ii) o terceiro por conta de quem se det8m 8, obviamente, este liltimo sujeito. 

181) Ocorre que a substhcia econbmica de participagaes sociais e dos direitos 

que lhes sio inerentes se liga ao respetivo valor de circulagb e ao chamado 

residual interest, ou seja, ao direito sobre o que sobeje do patrimbnio societikio, 

depois de satisfeitos todos os credores. 

182) Assente que seja, como esth demonstrado, que os proveitos financeiros 

decorrentes de eventual valorizagb do titulo BCP para urn certo valor, ent5o 

calculado como acima de 6 euros (valor corn o que os ativos das off-shore 

Cayman se tornariam superiores aos seus passivos) reverteriam, depois de pagos 

os cl*ditos do BCP, em favor dos UBO's, n2Lo hi5 como negar que erarn eles - n b  

o BCP - os 

"verdadeiros" detentores de tais off-shore. 
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183) Donde niio tinha o BCP de proceder a consolidagiio das 17 sociedades 

denominadas off-shore Cayman nas suas contas. 

184) Em Dezembro de 2003, no context0 de dilighcias similares que en60 foram 

iniciadas junto da generalidade dos ultimate beneficial owners de sociedades off- 

shore com situagio devedora perante o Banco, este solicitou aos trb UBO a 

assungiio pessoal das dividas das 17 sociedades. 

185) E isto porque em todas aquelas situag6es a n h  assungiio pessoal das dividas 

determinava, segundo indicagiio do BdP, que se procedesse a consolidagiio de 

contas - o que o BCP, legitimamente, pretendia evitar. 

186) 0 s  ultimate beneficial owners - como de resto bem se compreende em face 

das negociaq6es havidas e acordo estabelecido pouco mais de um ano antes, que 

supunham que tivessem uma perspetiva de valorizagiio e ganho a 10 anos, mas 

sem responsabilidade pessoal - s6 aceitaram com a condigiio de se poderem 

exonerar mediante entrega dos ativos das sociedades. 

187) De par com a atribuigb de UBO's As 17 Cayman, promoveu-se a alienagiio 

da totalidade da carteira de aq6es BCP por elas detidas, procurando urn modelo 

que criasse liquidez para reduzir o endividarnento, reembolsando parcialmente os 

crkditos e limitando o risco, mas que mantivesse simultaneamente urna exposigio 

ao potencial de recuperaqiio das ag8es necessiria ao reembolso integral dos 

financiamentos. 

188) Foi a isso que substancialmente correspondeu a opgiio pela venda das q6es  

ao ABN com simulthea subscrigiio das ABN Notes, nos termos em que foi feita, 

e em que uma parte substancial do risco das qBes do BCP tivesse sido transferida 



para aquele Banco. Por esse facto os riscos e beneficios associados aquelas Notes 

ngo tinharn de estar reconhecidas no balanqo seja das 17 Cayman, seja, como 

pretende o BdP, no do BCP, em obedigncia ao PCSB. 

189) N b  6 exato que as operaqees relativas $ Edificios Atlhtico e ti Comercial 

Imobilihia n b  tenham passado de um mero "cato de fachada" e o Eng. Miguel 

Paup6rio um simples "testa de ferro" do Banco, tudo com vista ao que o BdP 

apelida de "dissimulaq~o das perdas num context0 n b  financeiro". 

190) 0 Eng. Miguel Paupbrio era uma pessoa prbxima e bem conhecida do BCP, 

tendo sido, durante virios anos, administrador do BII - Banco de Investimento 

Imobiliirio, S.A., e detentor de grande experiihcia, curricula e qualificaqiio na 

iirea imobiliiria. 

191) Quando decidiu optar por uma carreira independente, saiu do Banco em 

2003 e adquiriu a Edificios Atlintico, sociedade imobiliaria que, surgindo 

inicialmente no universo BPA, tinha uma larga expenencia e tradiqgo no 

desenvolvimento de projetos imobilihrios paralisados ou de desenvolvimento 

problemhtico 

192) Era uma sociedade que o Eng. Miguel Paupkrio conhecia tamb6m 

estreitarnente, tendo sido durante vhrios anos Presidente do seu Conselho de 

Adrninistrqb, mesmo antes de a adquirir. 

193) Acresce, ainda, que o Eng. Miguel Paupkrio tinha tamb6m desenvolvido 

atividade como quadro dirigente da Finangeste, precisamente o melhor exemplo e 

a melhor hist6ria de sucesso - promovido pel0 Estado - de recuperaqk e 

reembolso de cr6ditos problemhticos atrav6s das receitas geradas com 

desenvolvirnento e rentabilizaqilo de projetos imobilihrios. 

194) Na sequhcia de conversaqi3es entiio estabelecidas com a Administqio do 

BCP, a Edificios Atlhtico veio a aceitar adquirir a sociedade Townsend, que 

assumiu, it boca, as dividas dos supra referenciados UBO's, contra o 
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financiamento, por parte do BCP, dos seus projetos, incluindo o "Baia de 

Luanda". 

195) Foi entendido como adequado poder seguir-se um modelo bem conhecido do 

Banco de Portugal, andogo ao adotado pela Finangeste nos anos 80 do seculo 

passado, e que se traduzia na aposta de recuperagio de creditos a longo prazo 

atraves de operagdes imobilihrias que criassem valor ex novo. 

196) Foi nesse context0 que, em Margo de 2004, a Townsend foi adquirida pela 

Edificios Atlhtico. 

197) 0 BCP conseguiu, assim, um triplice objetivo, absolutamente legitimo e 

justificado: 

a. Acordou corn urn empresirio a assung50 de uma divida cuja cobranga revelava 

dificuldades; 

b. Financiou uma operaqb em Angola, mercado que se revelava de muito 

interesse, e num projeto da maior dimensio; 

c. Permitia sirnultaneamente que se resolvesse alguns contenciosos do passado 

com as autoridades angolanas no que respeitava a depbsitos ainda existentes em 

operag6es do extinto BPA e que foi possivel mobilizar atraves deste projeto. 

198) Ate 3 1 de Dezembro de 2004, as demonstraq6es financeiras do BCP, corno 

as das restantes entidades bancirias, erarn preparadas de acordo com o Plano de 

Contas para o Sistema Banchio (PCSB) e a consolidagio de contas obedecia ao 

disposto no Decreto-Lei n." 36/92, de 28 de Margo. 

199) 0 artigo 2." do Decreto-Lei n." 36/92 apenas obrigava as instituiqdes a ele 

submetidas a procederem a c o n s o l i ~ 5 o  de empress que controlassem de mod0 

exclusivo, control0 que exigia sempre alguma titularidade do capital social, o que 

nio se verificava relativamente is designadas offshore Cayman. 

5 1 



200) A prhtica absolutamente generalizada - em Portugal como na Europa - era, 

at6 1 de Janeiro de 2005, de n b  consolidar as contas dessas entidades, por ser 

pacific0 o entendimento de que nada na lei e nas normas contabilfsticas aplichveis 

impunha faze-lo. 

201) Ainda por outra via se chegaria sempre ao mesmo resultado, o da niio 

sujeiqiio das 17 offshore Cayman a consoli@iio pel0 BCP: o disposto no artigo 

5." do Decreto-Lei n." 36/92, que autoriza especificamente que, por decisfo livre 

da instituiqio de crkdito, esta opte por excluir da consolidaqio ernpresas quando 

"as partes representativas do seu capital social forem detidas exclusivamente, 

tendo em vista a sua cessiio posterior, a curto prazo". 

202) Fosse exata a interpretagio que a decisio recorrida faz dos factos, que niio k; 

devessem as 17 Cayman, as 4 Gbis Ferreira, a Dazla, a EA, a Townsend, a 

Comercial imobilihria e a EA Intemacional, ser qualificadas como entidades 

equiparadas a filiais, nos termos do RGICSF, e atento o disposto no no 7, alinea e), 

da lista anexa ii Diretiva 89/646/CEE, de 15 de Dezembro de 1989, e mesmo 

assim nib haveria lugar i consoli@iio de contas e iis contraordenaqks pela 

correspetiva omissiio/falsificaqiio. 

203) NTro h i  qualquer instituiqb banchria que, atk 3 1 de Dezembro de 2004, tenha 

apresentado contas sem ser de harmonia corn o DL no 36/92, ngo tendo havido 

pelo facto urn h i co  reparo por parte do BdP. 

204) 0 BCP nio controlava, em 2004, a EA e a Comercial Imobiliiuia, que, como 

0s 

autos revelam, estavam sob o dominio efetivo de Miguel Paupkrio, pel0 que n5o 

lhes era aplichvel sela o art" 5" do DL no 36/92, seja a Instruqio no 7 1/96 

205) Fosse melhor doutrina o entendimento de regime de consolidaqb agora 

defendido pel0 BdP, e nunca poderia sustentar-se, sob pena de viola@o do 

principio da tipicidade, haver falsifica@ da contabilidade, quando a discrephcia 
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resultaria, niio de uma inaceitivel e infundada interpretagiio da lei, mas de um 

entendimento, e n t b  inexato, mas fundado. 

206) 0 provisionamento dos cativos das instituig6es de crkdito era regulado, no 

pen'odo considerado nos autos, pel0 Aviso n." 3/95 do Banco de Portugal. 

207) 0 Aviso n." 3/95 prevs, no seu artigo I.", a constituigiio de provis6es com 

diversas finalidades e, no que respeita especificamente ao risco de crkdito, previ? 

que sejam constituidas provisbes para riscos especificos de crkdito e riscos gerais 

de crkdito; e no artigo 2.O, que as provides para risco especifico de crkdito devem 

ser constituidas para crkdito vencido e para outros crkditos de cobranga duvidosa. 

208) Resulta do artigo 3.", no 3, do Aviso, que a reestruturqiio de um crkdito 

vencido, mediante a sua prorrogagiio ou renovagiio, interrompe a contagem dos 

periodos previstos no artigo 2.", no 4, e isenta as instituigbes de constituirem as 

despectivas provisdes em duas hip6teses: (i) se forem adequadamente reforgadas 

as garantias constituidas ou (ii) se forem integralmente pagos pel0 devedor os 

juros e outros encargos vencidos. 

209) Quer os crkditos da 17 Cayman, quer os dos UBOYs, quer os da EA, n b  

estavam vencidos, pel0 menos, atk 15 de Margo de 2005, e os respetivos juros 

foram sendo pagos, seja por receitas prbprias, seja por descobertos autorizados, 

conforme prhtica generalizada da banca, 

210) Sendo certo que o provisionamento global do BCP entre 2002 e 2005 foi 

adequado As suas responsabilidades. 

21 1) As contas do BCP relativas aos anos 2003 a 2006 estavam, pois, elaboradas 

de acordo com as regras contabilisticas apliciveis, pel0 que a sua divulgagiio niio 

induziu em erro o mercado, 



212) Sendo certo que o cumprimento do art" 245" do CdVM, ao tempo vigente, 

nio exigia a conformagh das contas com os normativos contabilisticos a elas 

aplichveis, e que, 

21 3) A punigio do ora recorrente nio podia ter lugar com fundamento no art" 7" 

do CdVM, por quanto nele se niio institui qualquer dever de informaqiio suscetivel 

de ser violado; 

214) Tiio pouco com fundamento no art" 38g0, no 1, tamb6m do CdVM, 

porquanto, na redagiio vigente ao tempo dos factos imputados ao ora recorrente, 

nele se nio compreendia a informagio sobre emitentes, como 6 o caso dos autos. 

215) Por fim, n b  pode deixar de notar-se que, mesmo que se aceite o 

enquadramento pretendido pela CMVM, o que sem conceder se admite por mero 

dever de patrocinio, a desproporgiio da medida da coima e sangiio acessbria 

aplictiveis 6 evidente, mostrando-se totalmente contrhria aos comandos constantes 

das normas que regem esta materia. 

216) Como tal, aquelas sangaes sempre teriam de ser substancialmente reduzidas, 

a que acresce o facto de, na presente data, o arguido s6 poder ser punido por tres 

infraqaes, o que altera, necessariamente, a medida da pena. 

2 17) 0 que se deixou exposto em sede de impugnagb 6 mais do que suficiente 

para realgar que a forma como a CMVM valorou a prova produzida nos presentes 

autos mostra-se prohdarnente contrbia ao principio do in dubio pro reo e da 

presungh de inoc2ncia, o que implica a sua nulidade, nos termos e para os efeitos 

do disposto nos artOs 18.' e 32.' da CRP. 

2 18) Para al6m do mais, o referido em sede de impugnagio, demonstra t a m b h  a 

saciedade que o Arguido jamais p o d d  ser condenado na pdtica das 

contraordenagdes que lhe sio imputadas, ainda que se parta do pressuposto da 

ilicitude das operaq6es realizadas, o que por mero dever de patmcinio e sem 

prescindir, se concebe, pois sempre teria de concluir-se que tinha atuado sem 
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consciCncia da ilicitude da sua conduta, e em erro sobre a proibiqb, nos termos e 

para os efeitos do art" 17.' do CP e do art" 9.', n.' 1, do RGCO. 

2 19) Acresce que sempre faltaria um elemento essencial a puniqfo - a consciCncia 

da ilicitude, relativamente a qua1 nenhum facto foi alegado ou provado. 

220) Por fim, n b  pode deixar de notar-se que, mesmo que se aceite o 

enquadramento pretendido pela CMVM, o que sem conceder se admite por mero 

dever de patrocinio, a desproporqfio da medida da coima e sanqfo acessoria 

aplicaveis B evidente, mostrando-se totalmente contriria aos comandos constantes 

das normas que regem esta materia. 

221) Chegados aqui, Senhores Juizes Desembargadores, estarfo Vossas 

ExcelelCncias confrontados com a imputaqfio ao Eng. JARDM GONCALVES 

dos seguintes factos: 

i. Ter intervindo no Parecer favoravel do Conselho de Auditoria do BCP, relativo 

is contas de 2005, sem formular reparos; 

ii. Ter intervindo no Parecer favoravel do Conselho Geral e de SupervisZo do 

BCP que recomendou d AG a aprovaqfo das contas de 2006; 

iii. Ter intervindo, por si, ou corno procurador, nas Assembleias Gerais de 

aprovaqfo de contas do BCP, de 1999 a 2006; 

iv. Ter praticado estes atos de forma consciente e voluntiria (Cf. Pag. 287 da 

sentenqa). Isto 6, 

222) Nb esta apurado se e em que medida os reparos pessoais que o arguido 

pudesse ter introduzido no Parecer do Conselho de Auditoria influenciarim ou 

nfo a aprovaqfio das contas de 2005 e sua subsequente divulgaqfio; idem, mutatis 



mutandis, no que respeita ao Conselho Geral e de Supervisiio, niio se tendo 

apwado o sentido do voto do arguido nas AGS's de 1999 a 2006. Assim, 

223) Niio estii estebelecido urn nexo de causalidade entre o resultado - 

aprovagZio/divulgagiio - e as condutas do arguido, pel0 que niio podendo o mesmo 

ser-lhe imputado, n b  pode imputar-se-lhe a contraordenqiio que o pune. 

224) Mais: estando provado que o arguido agiu de forma consciente e voluntiuia, 

jB o mesmo niio ocorre quanto A demonstragiio de que as suas condutas eram 

proibidas por lei, que o rnesmo C dizer, n b  estando sequer alegados, niio e s t b  

cornprovados factos que permitam concluir pela conscihcia da ilicitude, sem o 

que n b  hit dolo. Finalmente, 

225) Ainda que as condutas do ora recorrente pudessem ser puniveis como 

contraordenqiio, certo C que a s a n ~ b  aplicada C nula, atento o disposto no art" 

18", no 1, do RGCO, por niio ter sido respeitado na sua aplicagiio o requisito 

situagb econ6mica do arguido e sua prova - niio basta dizer-se que C reformado e 

que os filhos niio dependem dele (piigs. 288 da sentenga a quo). 

Termos em que, supridas as deficigncias do patrocinio deve ser concedido ao ora 

recorrente e aos demais prazo niio inferior a 40 dias para interporem recurso da 

decisb ora impugnada. Assim nZio sendo, o que por mera hip6tese se admite, 

deve ser dado provimento ao recurso subsidiariarnente apresentado e nulidades 

nele arguidas, anulando-se a sentenga a quo e detenninando-se o arquivamento 

dos autos, corn o que fariio, Vossas Excelencias, Senhores Juizes 

Desembargadores, 

JUSTICA! 

2- Recurso interposto por Filipe de Jesus Pinhal. 

Motivagiio junta aos autos, de fls. 387 14 a 38856 - vol. 105. 
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1) Deverd ser realizada audihcia oral para discussiio de toda a materia do 

presente recurso, nos termos do disposto no art. 4.1 1 .", n." 5, do CPP, ex vi 

art. 41 .", n." 1 , do RGCO, aplicavel ex vi art. 407." do CVM; 

B - Recursos interlocut6rios 

2) Nos termos do disposto no art. 41 2.O, n." 5, do CPP, ex vi art. 41 .", n." 1, do 

RGCO, aplicavel ex vi art. 407." do CVM, corn o ~resente recurso devem 

subir o recurso interlocut6rio de fls. 34217 a 34292, em conformidade corn 

o determinado pelo acordio do Tribunal da Relac50 de Lisboa. e o recurso 

interlocut6rio interposto em 14 de Fevereiro de 2013. de fls. 36493 a 

36508. referente a prorrogacio do prazo para avresentaciio do presente 

recurso. que aqui se &o por integralmente reproduzidos 

1 .' PARTE - V~CIOS DA SENTENCA QUE IMP~EM, SEM OUALQUER NECESSDADE DE 

REFLEXAO. A DECLARACAO DE NULDADE OU A ANULACAO DA SENTENCA 

RECORRlDA E A PROLACAO DE DECISAO OUE MANDE REPETR 0 KTLGAMENTO DA 

WUGNACAO APRESENTADA PEL0 ARGUIDO FLPE DE JESUS PINHAL 

A - Natureza penal em sentido material do presente process0 (Erro! A origem da 

referencia niio foi encontrada. a Errol A origem da referCncia niio foi 

encontrada. da motivaqiio) 

3) A ausCncia de carga 6tica das normas sancionatbrias em causa e das 

normas processuais que permitem a sua aplicaqiio pode conduzir a que 

estas niio satisfaqam o crivo constitutional a luz dos principios do Estado 

de Direito e, concretamente, dos principios que regem o direito criminal, 

pois se uma infracqiio n h  tern ressonhcia &ica e se lhe 6 aplidvel uma 

pena que, na sua natureza, pela sua gravidade ou finalidade, equivale a 

m a  pena criminal, a norma que prevC tal sanqh niio poderd deixar de ser 

considerada inconstitucional, por violaqio do principio da 

proporcionalidade consagrado no artigo 18.", n." 2, da CRP, 

57 



nomeadamente na vertente da proporcionalidade em sentido estrito, uma 

vez que nfo existe uma relaqb de correspondhcia de valor entre o bem 

protegido e a gravidade da sanqfo aplicada. 

4) Por aplicaqb dos critbrios preconizados pel0 Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem (TEDH), em aplicaqZo do art. 6.', n." 1, da Convenqb 

Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), aplicavel por f o r ~ a  do art. B.", 

n." 2, da CRP, para determina~fo do que deve ser considerado "matdria 

penal", as contra-ordenaqees em causa no presente processo tbm, 

indubitavelmente, matdria penal, em particular pela natureza da infiacqb 

- punitiva e preventiva - e pela natureza e severidade da puniqfo; sendo 

integralmente aplichveis as garantias de defesa prevista nos arts. 6.", n." 1, 

e n." 3, da CEDH, que consagram o direito ao fair trial. 

5) "A transJigura~iio formal de san~o'es muito graves em san~6e.s niio penais 

na'o pode ser tolerada pela Constitui~a'o Penal, sendo essa uma das mais 

importantes consequ&ncias de um conceit0 material de pena no iimbito 

constitucional" (sublinhado nosso). 

6) Por tudo o exposto, independentemente da ''projec~a'o processual da 

dferente natureza dos ilicitos em causa ou da menor ressondncia ktica e 

consequencial do iliciio de mera ordena~iio sociar' sao aplichveis ao 

processo contra-ordenacional as normas que concretizam as garantias de 

defesa no dominio do processo penal, desde que tal nfo contrarie a 

"natureza" do processo contra-ordenacional, o que so ocorred quando 

exista norma expressa e inequivoca de sentido diferente nas normas que 

regulam o processo contra-ordenacional ou quando a aplicaqfo das normas 

processuais penais imponha a intervenqb de autoridade diferente da 

autoridade acusadora, mormente autoridade judicial, durante a fase 

administrativa do processo. 

7) Fora destes casos - bern como daqueles em que o RGCO impede 

expressamente a aplicaqb das normas processuais penais, como, por 

exemplo, acontece com o art. 42.", n." 2, do RGCO - nfo haverh 

impediment0 em aplicar as normas do processo penal ao processo contra- 

ordenacional. 
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B - Da inexistencia ou nulidade por falta de inqukrito e omissio de diligencias 

essenciais para a descoberta da verdade (Erro! A origem da referencia niio foi 

encontrada. a Erro! A origem da referencia nIo foi encontrada. da motivapiio) 

8) 0 processo padece do vicio de inexistencia por total falta de inqukrito na 

medida em que o mesmo se inicia com a proposta de instauragio, a fls. 

13689, e irnediata dedugio de acusagio, desconsiderando-se e descurando- 

se, em absoluto, a fase de investigagiio que simplesmente nio existiu, 

violando-se, com a omissio de conduta, o disposto no se arts. 43." e 54.", 

n." 1, do RGCO, 243.", n."l, e 262.", n." 1 e 2, do CPP, ex vi artigo 41." do 

RGCO ex vi 407." do CVM (Erro! A origem da referencia nIo foi 

encontrada. a Erro! A origem da referencia nil0 foi encontrada.; Erro! 

A origem da referencia niio foi encontrada. a Erro! A origem da 

referencia niio foi encontrada. da presente motivaqio); 

9) Para agravar a inexistencia de inqukrito, comprovou-se em audiencia, 

como resulta da decisiio recomda (p. 601, 624, 630, 656ss, etc.) que se 

realizaram diligencias de investigagio que nio constam nos autos e que, 

apesar de o tribunal ter entendido que as mesmas eram relevantes para a 

descoberta da verdade, nio foram juntas aos autos, por recusa da CMVM, 

na fase judicial (Erro! A origem da referencia niio foi encontrada. a 

Errol A origem da referencia niio foi encontrada. da motivaqio), 

10) Violando-se, desta forma, o disposto no art. 50." do RGCO e nos arts. 

327." do CPP e 32.", n."s 1, 5, e 10, da CRP (Errol A origem da 

referencia niio foi encontrada. a Erro! A origem da referencia niio foi 

encontrada. da motivqb); 

11) k inconstitucional a interpretqiio do art. 275." do CPP, aplicada aos 

processes contra-ordenacionais por violagio do CVM, ex vi art. 41." do 

RGCO ex vi art. 407." do CVM, preconizada na decisio da CMVM e 

copiada na decisio recomda de que n b  existe obrigapb de reduzir a auto 

e integrar no processo as inquirigbes de pessoas ao abrigo dos poderes de 



supervisto (quando estas sto usadas em processo de contra-ordenagto) 

consideradas irrelevantes pela autoridade de supervisto, porque tambbm o 

Ministbrio Pfiblico, ao abrigo do art. 275." do CPP, niio tem de reduzir a 

auto todas as diligCncias, por violagto do art. 2." da CRP. 

12) Alkm do mais, tendo o prbprio Tribunal considerado que a diligencia em 

causa era relevante para a descoberta da verdade material, estamos perante 

uma nulidade prevista no art. 120.", n." 2. al. d), que aqui se argui e que 

deve ser conhecida e declarada, nos termos do disposto no art. 410.", n." 3, 

do CPP, ex vi art. 41m0, n." 1, do RGCO, ex vi, art. 407.' do CVM, sendo 

ordenado o reenvio do processo para novo julgarnento e notificada a 

CMVM para juntar aos autos os elementos que recusou juntar (Erro! A 

origem da referCncia niio foi encontrada. a Errol A origem da 

refersncia niio foi encontrada. da motivqb) 

13) Nio sendo de considerar a inexistencia, terii, ao menos, que se declarar 

nula - nulidade insanhvel - a decisiio recorrida nos termos do artigo 119.", 

al. d), do CPP, ex vi artigo 41." do RGCO ex vi 407." do CVM, por 

referdncia aos arts.43." e 54.", n." 1, do RGCO, 243.", n."l, e 262.", n." 1 e 

2, do CPP, ex vi artigo 41 ." do RGCO ex vi 407." do CVM, uma vez que se 

deduziu uma acusagb em fase administrativa sem a precedhcia de 

qualquer processo (Erro! A origem da referencia niio foi encontrada. a 

Erro! A origem da referencia niio foi encontrada. da motivqiio); 

14) Nto houve qualquer situagio de flagrante delito nos presentes autos, pel0 

que nto poderia ter sido deduzida acusagto sem investigaqiio, o que 

consubstancia, tambbm nulidade, nos termos do temos do art. 119.", al. f), 

do CPP, urna vez que o RGCO a aplicaqiio supletiva das formas especiais 

do processo penal ao processo contra-ordenacional (Errol A origem da 

referCncia niio foi encontrada. a Erro! A origem da referencia niio foi 

encontrada. da motivagiio). 

C - Da nulidade dos elementos constantes dos autos em virtude da sua obtengiio 

por meios enganosos (Errol A origem da referencia nit0 foi encontrada. a 

Errol A origem da referencia nit0 foi encontrada.da motivaqb) 
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15) 0 protelamento da instauraqiio formal do processo contra-ordenacional e 

da inerente constituiqiio como arguidos dos visados - ni5o poderh deixar, 6 

claro, tal como o anterior modus operandi, de consistir numa utilizaqiio de 

meios enganosos, com a consequgncia de que toda a prova assim obtida 

sed  nula, por viola@o dos arts. 32.", n." 8 e 10, da CRP, e 126.", n." 1, e 

n." 2, al. a) e d), do CPP, ex vi art. 41.", n." 1 RGCO, ex vi art. 407.O do 

CVM, niio podendo ser valorada. 

16) Como nula ser& consequentemente, a acusaqiio ou qualquer decisiio nela 

fundada (art. 122.", n." 1, do CPP, exviart. 41.", n." 1 RGCO, ex viart. 

407." do CVM), ou seja, toda a prova, designadamente a documental, 

obtida no h b i t o  destes autos se encontra ferida do vicio de nulidade, uma 

vez que - embora niio se possa aferir do procedimento e do encadeamento 

dos actos de recolha de prova, pois niio existe aqui urn verdadeiro 

procedimento, conforme supra exposto - logo a fls. 1 se encontra a noticia 

da alegada infvac~a"~, sendo toda a "prova" posteriormente recolhida 

invhlida, por o ter sido fora do processo e de mod0 niio sindichvel. 

17) 0 s  elementos solicitados ao en tk  visado no procedimento, o BCP, te& 

sido obtidos por meios enganosos, ocultando-se a existencia de processo 

de contra-ordenaqiio materialmente realizado, e em clara v i o l q b  do 

direito A n5o auto-incriminqiio, consagrado no art. 61.", n." 1, al. d), do 

CPP, aplickvel ex vi art. 41 .", n." 1 do RGCO, ex vi art. 407.0 do CVM, e 

nos arts. 20.", n." 4 e 32.", n." 1, da CPP, corn refergncia A proteqiio da 

integridade pessoal e a autodeterminqiio consagradas nos arts. 25.", n." 1, 

e 26.", n." 1, da CRP, bem como dos direitos dos visados a serem 

informados sobre os factos que lhes sib imputados sempre que lhes sejam 

dirigidos pedidos de informaciio (art. 61.", n." 1, alinea c), do CPP, ex vi 

art. 41 .", n."l, do RGCO, ex vi art. 407." do CVM); a fazer-se acompanhar 

por advogados em todas as circuns~cias, vicissitudes e diliggncias do 

processo (art. 61 .", n." 1, alinea f ) ,  do CPP, ex vi art. 4 1 .", nO1, do RGCO, 



ex vi art. 407." do CVM), assim como o direito ao recurso para instincia 

judicial com compet6ncia em materia criminal. 

18) Encontrando-se a obtencdo dos elementos constantes dos autos se viciada 

em virtude de provir do emprepo de meios enaanosos, ocultando-se a 

exist&zcia de vrocesso de contra-ordenacdo materialmente realizado, e 

em clara violacdo do direito d niio incriminacdo, siio nulos todos m 

elemenlos constantes dos autos por clara e manifesia violaciio dos artinos 

32.3 n."8e 10da CRR 126.9 n." 1 e 2  al. a)  e d) do CPPexvi artiao 41.", 

n. " I ,  do RGCO, ex vi, ariiao 407." do CVM, sendo tambim nula qual~uer 

decisdo que tenha sido firndada nos meios de prova ile~almente obiidos, 

com k o caso da deciscio recorrida (artiao 122.9 n." 1, do CPP, ex vi 

ariipo 41." do RGCO. ex vi artiao 407. "do C W .  

19) No caso do ora requerente 6 evidente que o mesmo foi obrigado, na 

qualidade de representante do BCP, sem saber que contra si coma, 

materialmente, uma qualquer investigagiio, a responder a uma ordem da 

CMVM, subscrevendo comunicado emitido em 23.12.2007 em razgo do 

qua1 foi condenado no presente processo numa coima de €400.000,00! - 

ora, nem as concepq6es mais restritivas do nemo tenetur nos processos 

contra-ordenacionais v k  tilo longe, n k  aceitando que as pessoas 

individuais possam ser inculpadas por respostas dadas nestes termos, 

interpretaqiio dos arts. 385.", n." 1, al. a), e 381.", n." 1, do 

CVMmanifestamente violadora dos arts. 20.", n." 4, e 32.". n." 1 e 2, da 

CRP, bem como do art. 6 1 .", n." 1, al. d), do CPP, aplichvel ex vi art. 41 ." 
do RGCO; 

20) A violagilo deste direito impede a utilizaqiio do comunicado como prova 

contra o arguido,por tal utilizaqiio ser violadora dos arts. 1 .", 2.", 20.", n." 4, 

25.", n." 1, 26.", n." 1, 32.", n." 1, 8 e 10, todos da CRP, bem como de 

inconstitucionalidade indirecta ou ilegalidade por violaqilo do art. 6." da 

CEDH (cfr. art. 8.", n." 2, da CRP). 

21) Mais a mais, os elementos obtidos neste processo e nomeadamente este 

comunicado foram solicitados sob ameaga ilegitima de aplicagllo de coima 

ou mesmo da pdtica de crime, conforrne o disposto nos artigos 389.", n." 

3, alineas b)ec), 388.", n." 1, a), e 381." do CVM. 
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22) Logo, ao afirmar a obrigatoriedade da resposta sob ameaqa das sanq6es 

supra referidas esth a CMVM, mais uma vez, a utilizar expedientes 

coercivos, enganosos, violadores do disposto no art. 126.", n." 1 e 2, als. a) 

e d), do CPP, ex vi art. 4 1 .", n." 1, do RGCO, ex vi art. 407." do CVM, e do 

art. 32.", n." 8, da CRP. 

23) Estas nulidades por violaqb do disposto nos arts. 322.", n." 8 e 10 da CRP, 

126.", n." 1 e 2 al. a) e d) do CPP ex vi artigo 41.", n." 1, do RGCO, ex vi, 

artigo 407." do CVM, contarninam qualquer decisgo que tenha sido 

b d a d a  nos meios de prova ilegalmente obtidos, como 6 o caso da decisb 

recorrida (artigo 122.", n." 1, do CPP, ex vi artigo 41 ." do RGCO, ex vi 

artigo 407." do CVM). 

24) 0 que implica desde logo a absolviqiio do ora recorrente, in totum e, no 

minimo, quanto it infracqiio de 2311 212007. 

D - Da nulidade por insuficiencia do inqu6rito formalmente inexistente mas 

materialmente realizado (EITO! A origem da referCncia nlo foi encontrada. ao 

Erro! A origem da referencia nlo foi encontrada.; Erro! A origem da 

referencia nlo foi encontrada. a Erro! A origem da referencia nlo foi 

encontrada.; Errol: A origem da referCncia nlo foi encontrada. aErrol: A 

origem da referencia niio foi encontrada. da motivaqio) 

25) Nio  se considerando a inexistgncia do vrocesso ou, seauer, a nulidade 

insan6vel. em virtude da total falta de inaubn'to, o aue avenas vor cautela 

de patrocinio se admite. semvre se teria aue considerar a decisio nula por 

insuficigncia do inqubrito, nos tennos dos artigos 120.3 n." 1, al. d) do 

CPP, desde logo. vor niio ter o arauido vrestado declarac6es nesta 

mesma aualidade e em momento urbio d acusaciio, o aue viola o disuosto 

no artiao 272.4 n." 1, do CPP, ex vi artiao 41.9 n." I .  do RGCO, ex vi 

artiao 407." do CVM, o aue, nos tennos do artiao 122.4 n." 1, do CPP, 



inauina todos os actos vosteriores afectados vela insuficic?ncia de 

inaukrito. 

26) A n io  audiciio do ora arpuido consubstancia tambkm. a niio ser fulminada 

com a nulidade invocada, uma intervretacio normativa do disposto no 

artiao 272.4 n." I ,  do CPP aue o exv6e a um duplo iuizo de 

inconstitucionalidade, directa e indirecta, vor violaciio do disvosto nos 

arts. 20.9 n." 4, e 32.9 n." 10, da CRP, bem como do art. 6.4 n. " I ,  da 

CEDH - cf: inualmente Erro! A oriaem da refersncia na'o foi 

encontrada. a Errol A orkem da refergncia n io  foi encontrada. da 

presente motivaciio; 

27) Alkm do mais, antes de qualquer audiciio do armido. a C W  

demonstrou n io  ser imvarcial e vronunciou-se vor vririas vezes, 

publicamente, no sentido da existGncia de um vrocesso e da condenacio 

do armido; 

28) Existe, vois, violacio do fair trial vor violacio do direito a ser ouvido e a 

particivar no vrocesso, a fim de evitar, niio o erro de julaamento, mas 

desde logo a acusacio vrecivitada, aravosa e indevida, o sue 

consubstancia inconstitucionalidade directa e indirecta ou ileaalidade 

(art. 8.4 n. " 2, da C K ) ,  gor violacio do disvosto nos arts. 20. O, n. 4, e 

32.9 n. " 10, da CRP, bem como do art. 6. O, n. " I ,  da CEDH. 

29) 0 a~roveitamento de vrova vroduzida em outros vrocessos relativas a 

outras aleaadas infiacc6es. mais a mais decorrentes dos mesmos factos 

em avreco nos vresentes autos, e substituicio da realizacio de inaukrito 

motu proprio (ou, constata-se aaora,em substituicio das juncio das 

diligGncias realizadas neste process0 sob a cava da suvervisio!) niio 

poderiam ter sido valorados, sob pena de violacio dos arts. 355." e 356." 

do CPP, ex vi art. 41. " do RGCO, ex vi art. 407. " do CVM, como sucedeu 

na decisio recorrida aue k. vor este motivo invrilida: 

30) As declarac6es vrestadas velos armridos no Bmbito de outro vrocesso 

foram vrestadas exclusivamente auanto ci matkria ai versada. niio sabendo 

os arauidos aue estavam, tambkm, a vrestar declarac6es verante a 

Ch4VM. no dmbito de urn vrocesso aue, a l i k  fonnalmente e face a eles, 

nem existia e relativamente ao aual, se desse facto estivessem conscientes, 
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poderiam invocar o seu direito ao sil2nci0, previsto no art. 61. O, n. " I ,  al. 

d), do CPP, ex vi art. 41. ", n." I ,  do RGCO, ex vi art. 407." do CVM, nZo 

prestando declarac6es, pelo sue estes artinos foram violados e foram-no 

concrelamente no aue diz res~eito ao o m  recorrente, cuias declarac6es de 

fls. 11236 ss. foram utilizadas para fundamentara decisio recorrida - cf 

p. 705! 

31) A omissio da inquiricio dos intewenientes na extensa factualidade 

descrita na acusacio - aue se estende por um veriodo de 9 (1) anos 

consubstancia, pois, nulidade aue ora se invoca, nos termos dos arts. 

120. ". n. " I ,  al. 4, 122. O, n." I ,  e 272.9 n." I ,  do CPP, ambos ex vi art. 

41.". n. " I RGCO, ex vi art. 407." do CVM. 

32) Acresce, ainda, que a utilizagk de meios de prova taxativamente previstos 

na lei sem respeito pelos mecanismos legais (transformagb da prova 

testemuxlhal e por declaragces dos arguidos obtida noutro processo em 

prova documental importada para este processo), em violagiio dos 

principios fundamentais que devem presidir a todo o processo 

sancionat6ri0, consubstancia utilizagilo de meios ilegitimos, desleais e 

enganosos, sendo toda a prova assim obtida nula, nos termos do disposto 

no art. 126.", n." 1 e 2 a), do CPP, ex vi art. 41.", n." I ,  do RGCO, ex vi art. 

407." do CVM, e art. 32.", n." 8, da CRP, niio podendo ser valorada e 

importando, como tal, a nulidade da propria acusagiio. 

E - Da violaqiio do fair tn'al por violagiio do prazo razoiivel para a defesa (Errol 

A origem da referencia niio foi encontrada. a Erro! A origem da referencia 

niio foi encontrada.da presente motivaqiio) 

33) Foi ainda violado o fair trial vor violacio do prazo razodvel para 

avresentach de defesa na fuse administrativa. vois a nZo fuacio iusta e 

adeauada do prazo de ~rorronaca'o fartigo 107.9 n." 6, do CPP) pel0 seu 



mtiximo k violadora do artigo 6.4 n." 1 e 3, al. b), da CEDH, bem como 

dos artiaos 20.9 n. "4. e 32.9 n." 10, da CRP. 

F - Nulidade da acusa$io por violqiio dos requisitos contidos no art. 283.0, n."3, 

do CPP, ex vi art. 41 .", n.' 1, do RGCO ex vi art. 407." do CVM (pontos Erro! A 

origem da referencia n%o foi encontrada. a Erro! A origem da referencia nHo 

foi encontrada. da motiva$io) 

34) A acusaclio vroferida no vresente processo encontra-se imalmente 

viciada por ndo confer os elementos exiaidos no artiao 283.4 n." 3. do 

CPP, ex vi artino 41.4 n." I ,  do RGCO, ex vi artino 407." do CVM, sendo 

nula nos termos do artiao 283.3 n."3. 118.4 n." I e 120.9 n."2. ambos do 

CPP. aplicdveis ex vi artiao 41.9 n. " I ,  do RGCO e 407. "do CVM. 

35) A niio indicaqiio dos factos que materializaram a imputaqiio das infracqaes 

ao arguido, quer objectiva, quer subjectivamente, consubstancia, niio s6 a 

nulidade prevista no art. 283.", n." 3, do CPP, que expressamente se arguiu, 

com os devidos efeitos, mas tambkm viola~Zio grave dos direitos de defesa 

do ora arguido, consagrados no art. 32.", n." 10, da CRP, art. 49." do 

RGCO, ex vi art. 407." do CVM, e art. 6.", n." 1 e n.0 3, da CEDH, 

porquanto o mesmo niio pode, de forma efectiva, defender-se de factos que 

niio Ihe siio conc~etamente irnputados ( n b  tendo chegado a apresentar 

uma h i c a  testemunha, na medida em que os factos que, depois, lhe forarn 

imputados, lhe foram antes sonegados). 

36) Tendo em conta a nulidade invocada no processo do Banco de Portugal, 

que tem inteira aplicaqiio no presente processo e nele foi atempadarnente 

invocada - reproduzida novamente no Erro! A origem da referCncia n%o 

foi encontrada. da presente motivaqb, terh de afirmar-se que a 

explicqZb para niio se retirarem as necesshias consequtncias da 

jurisprudtncia af invocada para caso dos autos s6 pode estar, como esteve 

nas decides precedentes, num entendimento do pmgrama normativo dos 

artigos 1 .", 16.", n." 2, 18.q n." 1, 50." do RGCO e, por via da convocaqb 

da legislqiio subsidihria, do dos artigos 11 9.", c), 122.", n." 1, e 283.", n." 

3, do CPP, incompativel com as exighcias constitucionais. 
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G - Omissdes de requisitos essenciais da sentenqa quanto a factualidade (Erro! A 

origem da referencia niio foi encontrada. a Erro! A origem da referencia niio 

foi encontrada.; Erro! A origem da referencia niio foi encontrada. a Erro! A 

origem da referencia niio foi encontrada.; Errol A origem da referencia niio 

foi encontrada. a Errol A origem da referencia niio foi encontrada.; Errol A 

origem da referencia niio foi encontrada. a Errol A origem da referencia niio 

foi enc0ntrada.h motivagio) 

37) A sentenqa recorrida omite por completo a enunciagio dos factos nio 

provados contraries A decisio administrativa e invocados nas impugnag6es 

judiciais, nomeadamente nos §§509." a 1460." da impugnaqio judicial do 

arguido ora recorrente (p. 70 a 199 da impugnaqio) e nas respectivas 

concludes transcritas na decisio recorrida (p. 27 a 35 da decisb 

recorrida); 

38) Esta omissb consubstancia violagio do disposto no art. 379.", n." 1. al. 

c),do mesmo diploma, apliciivel ex vi art. 42 .", n." 1, do RGCO, ex vi art. 

407." do CVM, nulidade que ora se invoca e que impde a anulaqb da 

decisiio e o reenvio do process0 para novo julgarnento, nos t m o s  do 

disposto no art. 75.O, n."1, al. b), do RGCO; 

39) 0 s  factos considerados provados e a que deu relevhcia a decido recorrida 

(987-990), s5o manifestamente insuficientes para fazer qualquer juizo 

sobre beneficios obtidos ou intengio de os obter, exighcias de prevengio, 

e menos ainda a situaqiioeconomica do agente e seu comportamento 

anterior; 

40) Desta forma, estarnos perante uma omissiio de enunciagio de factos 

provados sobre a situagio pessoal, social e econbmica do arguido com 

relevhcia para a determinagio das coimas aplicadas, que consubstancia 

violaqio do disposto nos arts. 405.", n." I, 2, 3 e 4, do CVM, e do art. 28.", 

n." 1, do RGCO, estando ferida de nulidade por violqio do disposto no 

art. 379.", n." 1. al. c), do CPP, a vi art. 41.", n." 1, do RGCO, a vi art. 

407." do CVM, nulidades que ora se invocam e que impde a anulqiio da 
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decisiio e o reenvio do processo para novo julgamento, nos termos do 

disposto no art. 75.", n." 1, al. b), do RGCO; 

41) A sentenqa recorrida 6 obscura, niio demonstrando qualquer percurso 

lbgico ou metodoldgico compreensivel que permita entender o porquC da 

adesb a decisiio em matkria de facto tomada pela autoridade 

administrativa, e, na parte em que procede a apreciaqiio motu proprioda 

materia de facto, esta 6 feita de fora incompleta e ininteligivel para o 

homem mkdio; 

42) Esta omissk consubstancia v i o l q b  do disposto no art. 379.", n." 1, al. a), 

do CPP, conjugado com o disposto no art. 374.", n." 2, do mesmo diploma, 

aplickvel ex vi art. 41 .", n." 1, do RGCO, ex vi art. 407." do CVM, nulidade 

que ora se invoca e que imp6e a anulaqiio da decisiio e o reenvio do 

processo para novo julgamento, nos termos do disposto no art. 75.", n."l, 

al. b), do RGCO; 

43) Igual omissiio do dever de fundamentaqiio existe, acrescente-se, quanto aos 

factos considerados em sede de determinaqk das sanqaes - v.g. p. 988, em 

que se refere que o arguido ora recorrente enviou urna carta ao Governador 

do Banco de Portugal, em 20/12/2007, antes de ser deduzida acusagiio e 

onde siio identificados kctos relevantes para a compreensiio do processo, 

o que evidenciar vontade de prestar algurna colaborqio; 

44) Niio entende o ora recorrente de que forma a decisiio recorrida reflectiu tal 

facto na medida das coimas individualmente aplicadas, bem como na 

sanqiio acessdria; 

45) A deficiente fundamentaqk da materia de facto fixada quanto As sanq8es 

consubstancia violqiio do disposto no art. 379.", n." 1, al. a), do CPP, 

conjugado com o disposto no art. 374.", n." 2, do mesmo diploma, 

aplichvel ex vi art. 41 .", n." 1, do RGCO, ex vi art. 407." do CVM, nulidade 

que ora se invoca e que im@e a anulqiio da decisiio e o reenvio do 

processo para novo julgamento, nos termos do disposto no art. 75.", n?1, 

al. b), do RGCO; 
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H - Vicios do art. 410.", no 2, do CPP (Erro! A origem da referCncia niio foi 

encontrada. a Erro! A origem da referCncia nlo  foi encontrada.da motivaqfo) 

46) Nfo se entendendo que a supra identificada omissfo da enunciaqfo de 

factos provados quanto a situaqfo pessoal e econ6mica do arguido e ao 

beneficio por este obtido com a alegada prhtica das infiacqdes, que sirva 

de fundamento a determinaqfo da medida das coimas aplicadas, factos 

esses invocados na impugnaqfo, configura nulidade por omissfo de 

pronhcia, sempre consubstanciari um vicio de insuficigncia da matkria de 

facto provada para a decisfo tomada, nos termos do disposto no art. 410.", 

n." 2, al. a), do CPP, apliciivel ex vi art. 4 1 .", n." 1, do RGCO, ex vi art. 

407." do CVM, que apenas pode ser sanada atraves da anulaqb da decisfo 

e do reenvio do process0 para novo julgamento, nos termos do disposto no 

art. 75.", n."l, al. b), do RGCO; 

47) A sentenqa recomda incorre ainda em duas contradiqdes insanheis na 

fundamentaqfo e muitas entre a bdamentaqfo e a decisfo, uma vez que 

considera nfo provado um facto que depois invoca na bdamentaqfo (p. 

562 e 902), e, apesar de considerar nfo provado que o arguido conhecesse 

a "alegada situaqfo ilicita" antes de finais de 2002 (p. 290), valora a sua 

actuaflo para efeitos de imputaqfo dos ilicitos e da determinaqfo da 

medida da sanqb usandofactualidade anterior huela data - data em que, o 

arguido nfo poderia, at6 segundo a sentenqa recomda ter qualquer 

conscigncia da prhtica de qualquer act0 ilicito ou culposo (974-99 I), o que 

viola gravemente o principio da culpa, consagrado nos arts. 1 .", 8." e 9." in 

Fne, do RGCO, 402." e 405.", n." 1, do CVM, bem como no art. 40.", n." 2, 

do CP, e art. 2." e 29, n." 1, da CRP; 

48) Nomeadamente, a sentenqa afirma que contribuiu para a determinaqfo da 

sanqfo e para o grau de ilicitude e de culpa do arguido factos anteriores, 

nomeadamente (p. 987), valora negativamente em desfavor do arguido o 

facto de este ter submetido A AG do BCP os documentos de p res tqk  de 

contas referentes aos anos de 1998 a 2002, bem como valorou, na 
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perspectiva de agravar a sua san~iio (presume-se) os cargos que ocupou 

antes de alegadamente tomar conhecimento da situqiio, bem como os 

"factos patrimoniais" praticados antes dessa data e o "tempo prolongado" 

(onde se incluem os anos de 1998 a 2002!) em que durou a sua 

contibui~iio para os factos e diversidade de condutas praticadas! 

49) Estas contradig8es da findarnenta~iio e entre esta e a decisiio decorrem do 

texto da mesma e niio podem deixar de considerar-se integrantes do 

disposto no art. 410.0, n." 2, al. c), do CPP, aplicavel ex vi art. 41 .0, n." 1, 

do RGCO, ex vi art. 407.0 do CVM, que apenas pode ser sanada atravb da 

anulaggo da decisgo e do reenvio do processo para novo julgamento, nos 

termos do disposto no art. 75.", n."l, al. b), do RGCO; 

I - Omissties relativamente As questties de direito invocadas (Erro! A origem da 

referencis niio foi encontrads. a Erro! A origem da referCncia nlo foi 

encontrada.da rnotivqiio) 

50) Existe omissb total de pronhcia sobre a quest20 do ne bis in idem e a 

consequente v i o l q b  do art. 29.0, n." 5, da CRP, invocada nos §§1494.0 a 

1604.0 da impugnagk judicial do arguido ora recorrente (p. 203 a 21 6 da 

irnpugnagiio); 

51) Esta omissb configura violagiio do disposto no art. 379.0, n." 1, al. c), do 

CPP, aplicavel ex vi art. 41 .", n.0 1, do RGCO, ex vi art. 407." do CVM, e k 

sancionada com a nulidade que ora se invoca e que irnptie a anula@io da 

decisiio e o reenvio do processo para novo julgamento, nos termos do 

disposto no art. 75.0, n."l, al. b), do RGCO. 

52) Ainda em matkria de direito, a sentenga recorrida omite os motivos de 

direito que levaram a decidir as questties de direito nos presentes autos, 

quer as prbvias, quer as restates, invocadas pelo ora recorrente, no sentido 

contrsirio ao por este propugnado, urna vez que a decisiio se limita a 

reproduzir o que jh constava da decisiio administrativa recorrida, e em 

concreto as questaes de direito comercial, banchio e contabilistico 

(resultantes em particular dos §§509." a 1126." da impugnagk); 
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53) As s o ~ u ~ 6 e s  juridicas adoptadas nestas matkrias siio essenciais para a 

conclusiio pela priitica, ou niio, pelos arguidos, do ilicito que lhes 6 

imputado - fornecimento de informaqaes contabilisticas ao mercado que 

niio correspondiam a realidade (pois a sua elaboraqiio assenta em violaqiio 

de vhrias normas nacionais e internacionais de contabilidade, bem como 

de direito comercial e banchrio); 

54) De igual modo, as questaes juridicas suscitadas na impugnaqiio judicial 

sobre o preenchimento do tip0 objectivo (58 400." a 508."), bem como 

sobre o tip0 subjectivo (§§1461." a 1493.") niio f o r m  dirimidas e a sua 

soluqiio fundamentada criticamente pel0 tribunal; 

55) Na resolu~iio destas questaes, niio se evidencia nem percepciona qua1 o 

percurso 16gico ou metodol6gico seguido pela decisiio recomda e que a 

levou a optar por aderir, qua tale, 5s posi~aes da acusaqiio, em prejuizo das 

do recorrente na sua impugnaqiio judicial; 

56) Estas deficigncias de fundamentagiio consubstanciam viola~iio do disposto 

no art. 379.', n." 1, al. a), do CPP, conjugado com o disposto no art. 374.", 

n." 2, do mesmo diploma, apliciivel ex vi art. 41.", n." 1, do RGCO, ex vi 

art. 407." do CVM, nulidade que ora se invoca e que imp6e a anulaqiio da 

decisiio e o reenvio do processo para novo julgamento, nos termos do 

disposto no art. 75.", n."l, al. b), do RGCO. 

J - Inexisthcia da sentenga e processo admissivel em Estado de direito - violaqiio 

do art. 32." 1, e 10, e 20.", n." 4, da CRP(Erro! A origem da referCncia niio foi 

encontrada. a Erro! A origem da referCncia niio foi encontrada. da motivagiio) 

57) Em consequbncia do que aqui ficou jii exposto na motivaqiio e conclus6es 

antecedentes, e das que ora se seguem, terh de resultar uma pronhcia 

expressa do Tribunal da Relqiio no sentido de que a decisiio recomda 

padece, ela prbpria, do vicio de inexistencia; 



58) Com efeito, tivemos uma investigaqiio: materialmente realizada fora do 

processo; cujas dilighcias niio foram incluidas na totalidade nos presentes 

autos; que utilizou mktodos enganosos, ocultando a existhcia de um 

processo sancionatbio contra os arguidos; na qual se "importou" prova 

alheia, inclusive dec lq6es  dos arguidos; na qual nio se ouviram os 

arguidos antes da acusaqiio; 

59) 0 processo na fase administrativa esta, pois, pejado de vicios, ja 

enunciados na presente motivaqk e conclus6es; 

60) A Autoridade adrninistrativa, claramente, nib foi isenta e imparcial, nem 

na fase administrativa por si conduzida, nem na "encapotada" investigaqb 

sob o manto da supervisio, nem na decisiio de condenaqiio; 

61) A legitimidade deste processo dependia, pois, em grande medida, da 

apreciaqb autonoma, isenta e imparcial por uma autoridade jurisdicional, 

pois esta 6 a h i ca  forma constitucionalmente admissivel de salvaguardar o 

principio do acusatbrio e as garantias de defesa consagradas 

constitucionalmente, nos arts. 32.", n." 1 e n." 5, da CRP, bem como o 

principio do processo equitativo segundo o qual todo o cidadiio tem direito 

a que a sua causa seja apreciada por um tribunal independente e imparcial; 

62) Sucede que no presente processo, a autoridade judicial demitiu-se do seu 

papel de apreciqgo critica do caso que se lhe apresentava; 

63) E que salvaguarda a constitucionalidade do processo contra-ordenacional e 

deste processo em concreto; 

64) Pois a decisiio recorrida - com brevissimas excepq6es - limitou-se, nos 

termos explanados na motivqiio, sem o declarar, a fazer copy-paste e 

rearranjo da decisiio da CMVM, niio fazendo apreciaqiio prbpria 

compreensivel de matkria de direito e de facto, nib obstante a audiqk de 

dezenas de testernunhas que prestararn depoimento em fase de judicial, e 

incorrendo, inclusivamente, em contradiqiio na parte por si redigida, face a 

parte copiada. 

65) A autoridade judicial demitiu-se da sua funqiio de julgador imparcial ao 

aceitar sem mais as posiq6es da autoridade adrninistrativa - inclusive, para 

alkm do jS referido copy paste, ordenou a junq3o aos autos de 
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documentagiio comprovativa de diligCncias realizadas em fase de 

administrativa e omitidas nos autos (nomeadamente audigaes de 

testemunhas e inclusive de arguidos!) por serem relevantes para a 

descoberta da verdade e, face A arbitrhia recusa da CMVM, niio obrigou a 

autoridade adrninistrativa a cumprir os seus despachos, suspendendo os 

seus efeitos ('por agora") e nunca tendo ordenado o seu cumprimentos (cf. 

supra Erro! A origem da referhcia nHo foi encontrada. a Erro! A 

origem da referhcia niio foi encontrada., e cf. fls. 32796 a 32798, 

32810 a 328L4, 32837 a 32846, 32847 a 32848, 32850 a 32855, 32856 a 

32859 e 32860 a 32873). 

66) E mot ivqb  exarada na sentenga recorrida 6 manifestamente insuficiente, 

padecendo de nulidade, quer por deficiente fundarnentagb e ausencia de 

apreciagb critica (resultante do copy paste e da reduzida e contraditoria 

hdamentqiio propria), quer por omissiio de pronhcia quanto a questaes 

de facto e de direito essenciais, quer por padecer dos vicios do art. 410.O, 

n." 2, do CPP. 

67) Uma sentenga com estas caracterfsticas (e o processo que Ihe esth 

subjacente) tem de ser considerada inexistente, porquanto a inexisthcia se 

verifica "naqueles casos em que existe uma determinada actividade, que 

aspira a ser reconhecida como actividade processual, mas que esta 

afectadapor vicios tdo graves que nclo deixa de subsistir enquanto tar'. 

68) Por todos estes motivos, foi violado o principio das garantias de defesa e 

do acusatorio, valido em processo contra-ordenacional, nos termos do art. 

32.", n."s 1, 2, 5 e 10, da CRP, bem como o principio do processo 

equitativo, na parte em que detenninarn que o visado tem direito a que a 

sua culpa seja determinada por uma autoridade independente, imparcial e 

diferente daquela que o acusou; 

69) A h i c a  forma de reparar esta violagiio flagrante da constituigiio 6 a 

anulqgo da decisb e a repetigb do julgamento. 



70) De tudo o exposto decorre que o presente processo contra-ordenacional C 

integralmente nulo, seniio mesmo inexistente, nio s6 em virtude dos vicios 

e das nulidades jh invocadas, mas tambkm porque, da conjugaggo de todas 

as vicissitudes processuais supra expostas decorre a violagiio do direito 

fundamental de audiCncia e de defesa em processo contra-ordenacional, 

consagrado no art. 324 n." 10, da CRP, bem como da dignidade dos 

visados, da sua integridade moral e autodeterminqk pessoal e do 

principio do processo equitativo, todos consagrados nos arts. 2.", n." 20.", 

n." 4,25.", n." 1, 26.", n." 1, 32.", n." 1, 8 e 10 daCRP e art. 6." da CEDH. 

71) Outra qualquer interpretagio, designadamente a de que o presente processo 

6, por alguma forrna, valid0 - admitindo, por conseguinte, a licitude da 

inexistsncia de fase de investigagiio em caso que niio de flagrante delito e 

mesmo depois de obtida a noticia do crime ou da realizagio da mesma fora 

do competente processo de contra-ordenaqiio formalmente instaurado e 

autuado, sem respeito pelos principios constitucionais e regimes 

aplichveis, nomeadamente as garantias de defesa - n3o pode obter 

vencimento, porquanto consubstancia interpretagio norrnativa 

inconstitucional dos dispositivos legais supra citados na presente 

contestaqiio, violadora dos artigos 2.", 20.", n." 4, 25.", n." 1, 26.", n." 1, 

32.q n." 1, 8 e 10, da CRP, bem como do art. 8.Oda CRP e art. 6.", n." 1 e 

3, da CEDH. 

72) Inexistente e nula era, pois, a acusqiio e foi, consequentemente, a decisiio 

administrativa e k,  agora, a decisio recomda, tomada com fundamento nos 

elementos constantes do presente processo, da forma como foram obtidos, 

coligidos e utilizados. 

K - Das inconstitucionalidades (Erro! A origem da referencia niio foi 

encontrada. a Errol A origem da referencia n8o foi encontrada. motivqb) 

a) Da inconstitucionalidade por confirsio no mesmo drgcio dos poderes de 

investiga~io, acusaqio e julgamento (Errol A origem da referencia 

nil0 foi encontrada. a Erro! A origem da referencia nil0 foi 

encontrada. da motiva~io) 
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73) Para evitar as muitas polkmicas estkreis que teriam sido evitadas se tal 

apreciaqiio tivesse jB sido feita, solicits-se que se formule um juizo de 

constitucionalidade sobre os artigos 408", n." 1 do CVM e artigo go, alinea 

p) do Estatuto da CMVM, na medida em que determinam que o Conselho 

Directivo da CMVM tenha poderes para acusar e decidir os processos de 

contra-ordenaqb da sua cornpetencia, niio apenas em abstracto, mas 

tambkm no contexto em que tais poderes foram exercidos nos presentes 

autos e tendo presentes as circunstincias concretas da sua tramitaqio, na 

medida em que o recorrente insiste em que, perante o arbitrio na conduqiio 

das investigaqees (fora do processo), na obtenqiio da prova (selecqiio da 

mesma), na valoraqiio e imputaqiio dos factos (dirigida e prk-determinada) 

e na determinaqiio da sanqiio aplicivel, niio estiio reunidas garantias 

minimas da imparcialidade e boa-fe que tornem tal curnulaqiio de poderes 

consentheo com os principios constitucionais a cargo da Administraqiio 

(artigo 266.", n." 2, da CRP), e com os direitos de defesa dos visados por 

procedimentos contra-ordenacionais (artigo 32.", n." 10, da CRP). 

b) Da inconstitucionalidade da interpreta~iio das normas relativas L? 

supervisio (Em01 A origern da referencia niio foi encontrada. a 

Errol A origem da referencia niio foi encontrada. da motivaqio) 

74) A inconstitucionalidade alegada por um co-arguido (por violaqiio dos 

artigos 2", 20°, n.' 4, 26", n." 1, 32", nos 1, 2, 5, 8 e 10, todos da 

Constituiqk) advinha de os artigos 360°, n." 1, alinea e), n." 2, 381°, 389", 

no 3, alineas b) e c), 401 ", no 1 e 408", no 1, todos do CVM, 33", n." 1, 4 1 ", 
n." 2 e 54", n." 2, todos do RGCORD, e 125", 126", n."s 1 e 2 alinea a), n." 

3,241" e 262", todos do CPP, serem interpretados em termos de perrnitir A 

CMVM utilizar em processo de contra-ordenaqiio contra uma pessoa 

colectiva os elementos probatbrios obtidos dessa mesma pessoa colectiva 

no imbito de um processo de supervisiio de carricter niio sancionat6rio e 



sob corninagio implicita da priitica de uma contra-ordenagio ou de um 

crime de desobedibncia, jh depois de aquela entidade ter tido noticia de 

factos com eventual relevhcia contra-ordenacional, mas sem que tenha 

instaurado o respectivo processo contra-ordenacional e sem que tenha 

informado a visada de que era suspeita da priitica de actos ilicitos contra- 

ordenacionais elou que estava a investigar a priitica de actos ilicitos contra- 

ordenacionais, sendo que o arguido ora recorrente era en60 o presidente 

do BCP e estava obrigado a cumprir as determinagijes da CMVM no 

imbito do processo de supervisb em curso. 

75) As passagens em itiilico na concludo anterior semiram de pretexto para 

desconsiderar a questgo de constitucionalidade suscitada, corn o 

argument0 de que os presentes autos se reportavarn a urn processo de 

contra-ordenagb contra pessoas singulares, nio contra a pessoa colectiva 

que respondeu aos pedidos fonnulados ao abrigo das nonnas de 

supmisib, esquecendo que a pessoa singular do arguido ora recorrente 

era precisamente, A data dos factos da recolha documental no h b i t o  da 

acqib de supmisib, o presidente do BCP. 

76) Tendo existido importqio para o presente procedimento de elementos que 

foram juntos ao processo contra-ordenacional contra o BCP, e obtidos a 

pretexto de exercicio de poderes de supemisk, se tais elementos nio 

podiam ter valor como prova nesse outro procedimento, menos podem ter 

esse valor probatbrio num procedimento derivado, sob pena de as normas 

que permitem a sua utilizqib, desde logo as do artigo 126.", n." 2, in fine, 

que profbe o recurso a meios de prova enganosos, e do artigo 58.", n." 1, al. 

a), ambos do CPP, que imp6e a constituigio de um suspeito em arguido 

para evitar a sua auto-incriminaqio, bem como a do n." 4 do mesmo artigo, 

que prevd a imediata obrigagh de informagio sobre os direitos e deveres 

do arguido, a do n." 5 desse mesmo normativo, que determina a 

desconsideraqio das declamq8es prestadas em violagb do antes disposto, 

e ainda as dos artigos 60." e 61." do CPP, que estabelecem a posigio 

processual do arguido e os seus direitos e deveres) padecerern de 

inconstitucionalidade por violaqio dos arts. I.", 2.", 20.", n." 4, 25.", n." 1, 

26.", n." 1, 32.", n." 1, 8 e 10 todos da CRP, bem como de 

inconstitucionalidade indirecta por violaqio do art. 6.0 da CEDH. 
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77) Outra possivel sede normativa para estear a mesma imputaqb de 

inconstitucionalidade A interpretaqiio adoptada nos autos 6 a dos artigos 

supra mencionados que estabelecem os poderes de supewisZo da CMVM, 

lidos estes como admitindo a abusiva, excessiva e desproporcionada 

preponderhcia absoluta dos deveres de cooperaqb dos individuos e 

entidades sujeitos a supewisiio sobre o direito a n5o auto-incriminaqb, 

admitindo a valoraqiio, no proprio processo ou em outros que lhe s b  

acessorios, das provas obtidas com desconsideraqio desse direito. 

c) Violaqiio do Princbio da Presunqiio de InocZncia (Erro! A origem da 

referencia niio foi encontrada. a Erro! A origem da referencia niio 

foi encontrada. da motivaqiio) 

78) No que respeita a suscitada violaqb deste principio, a posiqiio da sentenqa 

recomda foi a de que "a quest20 deve, pois, ser centrada a luz do 

designado direito d niio auto-incriminaqib (nemo tenetur se ipsum 

accusare) nos termos em que este & consagrado no direiro portugu&s. " 

79) No caso do ora recorrente, a quest50 foi suscitada por outras e bem 

diversas razaes, como deixou circunstanciadamente exarado no recurso 

que, da decisb condenatoria da CMVM, dirigiu ao Tribunal de la 

instfincia (§§ 270 a 293 da impugnaqio judicial), estando em causa o mod0 

como o Comunicado da CMVM de 21 de Dezembro de 2007 (e as 

sucessivas e subsequentes declarq6es dos responshveis pela instruqb, 

acusaqio e condenaqiio) antecipava(m) o enquadramento dos factos e a 

imputaqb de responsabilidades que haviam de resultar do processo que d 

foi formalmente iniciado em 29 de Dezembro de 2008! 

80) Assim, ao conduzir investigaqaes A margem de urn processo contra- 

ordenacional que so foi instaurado nesta dltima data, e ao antecipar, corn 

mais de urn ano de antecedCncia, os seus resultados, as normas atributivas 
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de compettncia ao Conselho Directivo da CMVM para acusar e decidir os 

processes de contra-ordenq3o (artigos 408" do CVM e artigo 9", alinea p) 

do Estatuto da CMVM) tomam-se, na interpretaqgo que deles 

necessariamente emerge na situaqk dos autos, totalrnente desconformes 

com o respeito pel0 principio da presunqiio da inoctncia, qualquer que seja 

a sua extensgo e tutela em sede contra-ordenacional. 

81) Quaisquer que sejarn os corolirios que se possam retirar do n." 2 do artigo 

32." da CRP em sede contra-ordenacional urna coisa 6 certamente segura: 

niio pode a entidade que tem poderes instrutbrios, acusatbrios e decisbrios, 

anunciar, com mais de um ano de antecedtncia em relaqb ao momento do 

inicio formal do process0 contra-ordenacional, os precisos termos do seu 

desfecho. 

82) Pois a conformidade constitucional da convergtncia na mesma entidade de 

poderes instrut6rios, acusatorios e decisbrios depende do mod0 como se 

salvaguarda a sua imparcialidade e boa-fk - como exigido, desde logo, 

pela parte final do n." 2 do artigo 266." da Lei Fundamental. 

d) Viola~lio do Direito h Nlio Auto-Incrimina~lio (Erro! A origem da 

referencia niIo foi encontrada. a Errol A origem da referencia niio 

foi encontrada. e Errol A origem da referencia niio foi encontrada. 

a Erro! A origem da referencia niIo foi encontrada. da motiva~cio) 

83) Esta questb nZo foi decidida correctamente na sentenqa recorrida, tendo o 

entendimento adoptado pela mesma, copiado da decisiio adrninistrativa, 

adoptado interpretaqgo manifestamente inconstitucional das normas em 

causa. 

84) Foi alegada na impugnqiio judicial (44 165." a 189."), bem como, 

novarnente, no presente recurso - cf. supra Errol A origem da referencia 

niio foi encontrada. a Erro! A origem da referencia nHo foi 

encontrada. do presente recurso). 
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85) Requer-se, pois, a pronuncia expressa pel0 Tribunal de Recurso sobre o 

alegado: a interpretaqiio segundo a qua1 a norma contida no artigo 360.", 

n." 1, alinea f )  do CVM, permite a CMVM, enquanto autoridade 

reguladora e de supervisb, dar ordens a qualquer pessoa sujeita aos seus 

poderes que a coloquem na situaqiio de, inevitavelmente e em alternativa, 

confessar a pratica de um ilicito, incorrer na pratica de um crime ou de 

uma contra-ordenaqiio C, em tal interpretaqiio, inconstitucional por 

violaqiio das normas constitucionais que consagram aos direitos a 

presunqgo de inocencia, ao silencio e a n b  auto-incrimin~iio, bem como 

dos principios do Estado de direito, decorrentes do artigo 6." da CEDH e 

dos artigos 2.", 20.", n." 4 e 32.", n." 2, 5, 8 e 10 da CRP. 

e) Mktodo Proibido de Prova (utiliza~do de meio enganoso) (Erro! A 

origem da referencia niio foi encontrada. a Erro! A origem da 

refersncia nHo foi encontrada. da motiva~do) 

86) 0 ora recorrente invocou (no 51 64." do recurso interposto da decisk 

condenatbria proferida pela CMVM e no Errol A origem da referCncia 

niio foi encontrada. da presente motivaqgo) que os elementos solicitados 

ao entiio visado no procedimento, o BCP, presidido pel0 ora arguido, 

foram obtidos por meios enganosos (no sentido da parte final da alinea a) 

do n." 2 do artigo 126." do CPP), ocultando-se a existhcia de process0 de 

contra-ordenaqiio materialmente realizado, e em clam violaqiio do direito A 

niio auto-incriminaqgo, consagrado no art. 61.", n." 1, al. d), do CPP, 

aplicivel ex vi art. 41 .", n." 1 do RGCO, ex vi art. 407." do CVM, e nos 

arts. 20.", n." 4 e 32.", n." 1, da CPP, com refertncia a protecqiio da 

integridade pessoal e a autodeterminaqiio consagradas nos arts. 25.", n.' 1, 

e 26.", n." 1, da CRP, bem como dos direitos dos visados a serern 

informados sobre os factos que lhes siio imputados sempre que lhes sejam 



dirigidos pedidos de informagiio (art. 61 .", n." 1, alinea c), do CPP, ex vi 

art. 41 .", n."l, do RGCO, ex vi art. 407." do C W ) ;  a fazer-se acompanhar 

por advogados em todas as circunsthcias, vicissitudes e diligencias do 

processo (art. 61 .", n." 1, alinea f), do CPP, ex vi art. 41 .", n."1, do RGCO, 

ex vi  art. 407.O do C W ) ,  assim como o direito ao recurso para instiincia 

judicial com cornpetencia em materia criminal. 

87) Entendidas as normas dos referidos artigos como niio inviabilizando a 

actuagiio adoptada pela entidade administrativa (o que sempre resultara 

objectivamente da n b  desautorizaqiio desse comportamento por parte das 

instincias jurisdicionais de aplicagiio do Direito), serZo tais normas 

desconformes com as exigencias constitucionais do artigo 32.", n." 1, n." 8, 

e n." 10 da CRP. 

88) 0 ora recorrente invocou (no $186." da impugnagiio judicial apresentada 

contra a decisib da CCMVM e no Erro! A origem da referCncia niio foi 

encontrada. da presente motivaqiio) que, ao afirmar a obrigatoriedade da 

resposta solicitada ao abrigo dos artigos 389.", n." 3, als. b) e c), 388.", n." 

1, al. a), e 3 8 1 ." do CVM, sob ameaga das sanqaes neles previstas, estava 

a CMVM, mais uma vez, a utilizar expedientes coercivos, enganosos, 

violadores do disposto no art. 126.", n." I e 2, als. a) e d), do CPP, ex v i  art. 

41 .", n." 1, do RGCO, ex vi art. 407." do C W ,  e, na medida em que faqa 

uso de tais respostas no h b i t o  de um procedimento em que niio pode 

exigir tais respostas sem violaqiio dos direitos de defesa do arguido, a dar 

is normas habilitantes (e sancionadoras) dessa solicitaqiio um sentido 

desconforme com as exigencias do art. 32.0, n." 8, da CRP. 

89) E (no $257." da impugnqb judicial da decisiio condenatbria da CMVM e 

Erro! A origem da referCncia niio foi encontrada. da presente 

motivaqiio), acrescentou ainda que a utilizqiio de meios de prova 

taxativamente previstos na lei sem respeito pelos mecanismos legais, em 

violaqiio dos principios fundamentais que devem presidir a todo o processo 

sancionat6ri0, consubstancia utilizagilo de meios ilegitimos, desleais e 

enganosos, sendo toda a prova assim obtida nula, quer no processo onde 

foi obtida, quer em processes dependentes, nos termos do disposto no art. 

126.", n." 1 e 2 a), do CPP, ex v i  art. 41.0, n." 1, do RGCO, ex vi  art. 407." 
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do C W ,  nlo podendo ser valorada e importando, como tal, a nulidade da 

pr6pria acusaqiio. 

90) Quando assim se niio entenda - e sed esse o caso se os 6rgiios 

jurisdicionais validarem essa configuraqiio do procedimento - essas 

mesmas normas adquiririio necessariamente urna interpretaqiio 

desconforme com os principios constitucionais, e, designadarnente, com as 

normas do artigo 32.", n." 1 e 8, da CRP. 

f )  Da inconstitucionalidade da interpretaqio dos artigos 549 509 43" e 

58; todos do RGCORD (Erro! A origem da referencia n8o foi 

encontrada. a Erro! A origem da referCncia n8o foi encontrada. da 

motivaqio) 

91) Se as insthcias jurisdicionais adrnitirem que os poderes que d C M W  siio 

conferidos ao abrigo do disposto no artigo 361.", n." 2, do CVM, sejam 

usados para fins diversos dos de supervisiio - designadamente quando 

sejam usados para recolher, fora dos termos pr6prios (que siio os previstos 

no artigo 385." do CVM) e sem sujeiqiio aos controles pr6prios dos 

procedimentos sancionat6rios - provas destinadas a sancionar pessoas 

singulares ou colectivas, como resulta necessariamente do caso dos autos, 

entiio o entendimento de que tal norma niio pode dar nunca origem ti 

obtenqiio de meios de prova enganosos hi-de ser materialmente 

inconstitucional, por violaqiio dos principios do due process of law e do 

fair process que tamb6m tem expressb em sede contra-ordenacional, 

nomeadamente nos arts. 54.", 50.", 43." e 58.", em concretizaqiio do 

mandato constitucional dos arts. 2.", 20.", n." 4, e 3 2.", n." 1 e 10, da CRP). 

92) A CMVM - enquanto entidade administrativa sujeita aos deveres 

decorrentes do artigo 266.", n." 2, da CRP - estava obrigada a fazer era 

abrir urn process0 de contra-ordenqiio logo que se deparou com a suspeita 



de uma infiacqiio (e da correspondente necessidade de realizar diligencias 

probatorias para a confirmar ou infirmar). 

93) 0 que provoca problemas skrios de constitucionalidade no caso - que, 

diga-se, nada tem de normal, mesmo no panorama da actuaqiio das 

entidades administrativas com identicas competencias sancionatorias - nlo 

C, evidentemente, o exercicio dos poderes de supervisiio da CMVM. 

94) 0 problema de desconformidade constitucional nasce do facto de, 

justamente, se ter deferido a abertura do processo de contra-ordenaqiio de 

mod0 a que todas as diligencias probat6rias ocorressem formalmente no 

iimbito de processos de supervisiio, em vez de - como o requer a lei, se 

entendida conforme as exigencias constitucionais - no h b i t o  do devido 

processo contra-ordenacional. 

95) Ao anunciar o recorte das infracq8es no seu Comunicado de 21 de 

Dezembro de 2007, e ao sb proceder sl autuaqiio do processo contra- 

ordenacional em 29 de Dezembro de 2008 (que, ainda assim, permitiu 

formular uma acusqiio logo em Janeiro de 2009), o que a CMVM fez foi 

tornar judicialmente incontrolaveis, sl luz das regras aplicaveis aos 

procedimentos sancionatbrios, as diligencias de recolha de prova a que 

procedeu. 

96) 0 protelamento da instauraqiio formal do processo contra-ordenacional e 

da inerente constituiqb como arguidos dos visados nib' poderh deixar, 6 

claro, tal como o anterior modus operandi, de consistir numa utilizaqiio de 

meios enganosos, com a consequ~cia de que toda a prova assim obtida 

sed nula, por violqiio dos arts. 32."; n." 8 e 10, da CRP, e 126.", n." 1, e 

n." 2, al. a) e d), do CPP, ex vi art. 41 .', n.' 1 RGCO, ex vi art. 407.' do 

CVM, niio podendo ser valorada. 

97) Ou seja, uma assim chamada "investigaqio" ou um "processo" conduzido 

desta forma, niio podera, em caso algum, ser caracterizado como equitativo 

- o que, a ser tolerado pelos orgiios de aplicaqb do Direito, tera de 

assentar num entendimento do disposto no art. 126.', n." 2 a), do CPP, ex 

vi art. 41 .', n.' 1, do RGCO, ex vi art. 407.' do CVM em sentido oposto ao 

que impde o mandato constitucional e convencional dos arts. 20.", n." 4, e 

32.", n.' 10, da CRP, e art. 6.", n.' 1, da CEDH." 
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g) Processo justo e equitativo (Erro! A origem da referCncia niio foi 

encontrada. a Erro! A origem da referCncia n lo  foi encontrada. da 

motivaqib) 

98) Na decisfio recorrida escreveu-se, singelamente, que "nada na 

Constitui~do obriga a carrear para o processo documentos ou autos de 

declara~des obtidos ao abrigo de poderes de super visa"^ - que t continua 

e abrange muitas pessoas e entidades - que niio contenham nada de 

relevante em termos probatdrios, e que nem o RGCORD, nem o CYM 

impdem a audi~iio do arguido antes deproferida a acusa~iio pela CMVM" 

(p. 204-205 da decisb recorrida); 

99) Um tal argument0 descasa flagrantemente corn os que durante os autos 

foram invocados, e que se prendiam, desde logo, com a n k  autuaqiio do 

procedimento contra-ordenacional durante o ano de 2007 e at6 ao dia 29 

de Dezembro de 2008. 

100) Essa duplicidade - de niio existir formalmente (porque s6 nasceu com o 

despacho de 29 de Dezembro de 2008) e estar em curso, como decorre dos 

elementos probatbrios que lhe sio anteriores e que, ou forarn retroactiva (e 

muito expeditamente, atenta a data da acusqb ,  proferida em Janeiro de 

2009) integrados no acervo do processo ap6s a sua autuaqiio (em 29 de 

Dezembro de 2008), ou foram integrados paulatina (e discricionariamente) 

nesse acervo antes dessa autuaqiio de 29 de Dezembro de 2008. 

101) A questiio niio esth na integraqio nos autos de elementos probatdrios 

irrelevantes para o processo, mas sim no critCrio dessa inclusfio/exclusiio: 

na medida em que o processo surgiu completo em 29 de Dezembro de 

2008 n3o C possivel apurar quais as diliggncias que eramsupostas revelar 

dados relevantes (quiqh indispenshveis ao seu "enquadramento (para 

melhor compreensiio do object0 do processo)") e que, justamente por 
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nada revelarem de relevante, nele nlo foram incluidas, como foi, alias, a 

saciedade, arguido na presente motiva~iio - e.g.Erro! A origem da 

refergncia nlo foi encontrada. a Erro! A origem da referCncia n%o foi 

encontrada.. 

102) A dimensiio com tutela constitucional consubstancia-se no problema de 

que a manutenqGo das fonnalidades de inqutrito e instruqiio serem 

processadas fora de qualquer conlrolo ou regislo (decorrente de se ter 

deferido a abertura formal do processo para o momento em que ele estava 

praticamente concluido), pennitindo a manipulaqiio do que nele se faz 

incluir. 

103) A interpretagb de que o processo administrativo como foi conduzido foi, 

por alguma forma, v6lido - admitindo, por conseguinte, a licitude da 

inexistsncia de fase de investigwiio em caso que nib de flagrante delito e 

mesmo depois de obtida a noticia do crime ou da realiza~iio da mesma fora 

do competente processo de contra-ordenaqiio formalmente instawado e 

autuado, sem respeito pelos principios constitucionais e regimes 

aplicaveis, nomeadamente as garantias de defesa - niio pode obter 

vencimento, porquanto consubstancia interpreta~iio normativa 

inconstitucional dos artigos 283.', n."s. 1 e 3, do CPP, ex vi artigo 41.", n." 

1, do RGCO, ex vi do artigo 471," do CVM, e, como tal, violadora dos 

artigos 2.", 20.", n." 4, 25.", n." 1, 26.", n.O 1, 32.", n." 1, 8 e 10, da CRP, 

bem como do art. 8." da CRP e art. 6.", n." 1 e 3, da CEDH. 

104)Uma assim chamada "investiga~iio" ou um "processo" conduzido desta 

forma nib poderii, em caso algum, ser caracterizado como equitativo - o 

que, a ser tolerado pelos or@s de aplica@io do Direito, terS de assentar 

num entendimento do disposto no art. 126.0, n." 2, a), infine, do CPP, ex vi 

art. 41 .', n." 1, do RGCO, ex vi art. 407.' do CVM, em sentido oposto ao 

que impk o mandato constitucional e convencional dos arts. 20.: n." 4, e 

32.',n." lO,daCRP,eart. 6.',n." 1,daCEDH. 

105)Um tal desrespeito pelo sentido normativo de tais preceitos legais 

consubstanciaria, ainda, violaqilo do principio constitucional da legalidade, 

consagrado no art. 29.', n.' 1, da CRP, e decorrente do principio do Estado 

de direito, consagrado no art. 2.' da CRP. 
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106)Tendo em conta que urn dos indices que o Acordio n." 3312002 identificou 

para admitir que o princfpio constitucional da imparcialidade da 

Administrqio podia dispensar a cis20 entre entidade instrut6ria/acusatoria 

e decisbria era o de "que haja um processo, se as san~6es aplicdveis se 

nr?b siiuarem no paiamar menos grave da simples repreensiio", a sua 

inexistencia ou decorre de uma leitura inconstitucional das normas que o 

impeem, ou implica a inconstitucionalizagio das normas que atribuem ao 

Conselho Directivo da CMVM tanto as competencias 

instrutoriaslacusatoria como as competencias decisorias. 

h) Oulras quesides de consiiiucionalidade (Erro! A origem da referCncia 

nlo foi encontrada. a Erro! A origem da refergncia nlo foi 

encontrada. da moiiva~iio) 

107)Suscita-se, para que seja decidida pel0 tribunal de recurso, a 

desconformidade constitucional das seguintes normas, tal como foram 

entendidas e aplicadas em tal decisio, de mod0 a que o Tribunal de 

recurso possa formular quanto a elas um juizo de (des/)conformidade 

constitucional, por forma a que tal juizo possa, se for o caso, ser 

reapreciado subsequentemente pelo Tribunal constitucional: 

108)A desconformidade constitucional das normas dos n."s 1 e 2 do artigo 

388." do CVM, na medida em que a moldura sancionatoria que fixam C 

desproporcionada em relagio A gravidade das infiacgdes que se destinam a 

punir. 

a. Se uma infiacgiio nio tern ressonkcia ttica e se lhe C aplicavel 

urna pena que, na sua natureza, pela sua gravidade ou finalidade, 

equivale a uma pena criminal, a norma que preve tal sang20 nio 

podera deixar de ser considerada inconstitucional, por violqio do 

princfpio da proporcionalidade consagrado no artigo 18.", n." 2, da 
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CRP, nomeadamente na vertente da proporcionalidade em sentido 

estrito, uma vez que n k  existe uma relaglo de corresponddncia de 

valor entre o bem protegido e a gravidade da sanglo aplicada. 

b. Assim, a norma do artigo 388." do CVM, na medida em que 

estabelece uma moldura pecunihria sancionat6ria contra- 

ordenacional muito mais pesada do que qualquer moldura 

pecuniiria sancionat6ria penal, padece duma desconformidade 

constitucional por defeito ou por excesso: ou bem que os bens 

juridicos tutelados merecem tal protecqlo do Direito sancionatbrio, 

e enEio hh urn d@ce do Direito Penal, ou nlo merecem, e hh um 

excesso do Direito contra-ordenacional. 

109)A desconformidade constitucional da norma do artigo 404.', n.' 1, alinea 

b), do CVM, na medida em que, destituida de balizas ou limites, se 

apresenta como potencialmente mais penalizadora para o responshvel por 

uma contra-ordenaqilo do que a que pode ser aplicada ao responsavel por 

um crime, que se apresenta, a diversos titulos mais exigente - e, portanto, 

de aplicaqlo mais favorhvel (cf'r. o artigo 100." do CP, onde se exige 

"grave abuso de projissa"~" ou "grosseira viola~iio dos deveres inerentes", 

alkm de ficar na dependhcia de "fiundado receio de que possa vir a 

praticar outros factos da mesma esptcie", e estar sujeita a um prazo 

mkimo de interdiqlo). 

110) Uma tal desproporqk entre sanq8es acessbrias contra-ordenacionais e 

criminais (alik tambkm patente no confionto da norma da referida alinea 

do n.' 1 do artigo 404.' do CVM corn a da alinea a) do seu artigo 380.') 

torna inevitavelmente desconforme aquela primeira norma com os 

principios da proporcionalidade e necessidade insitos na prbpria ideia de 

Estado de Direito e da dignidade da pessoa humana, bem como do 

principio da proporcionalidade consagrado no artigo 18.', n." 2, da CRP, 

nomeadamente na vertente da proporcionalidade em sentido estrito, uma 

vez que deixa de existir uma relagilo de corresponddncia de valor entre o 

bem protegido e a gravidade da san@o aplicada. 

1l l)A desconformidade constitucional das nonnas dos artigos 389', n." 1, al. 

a), e 388.", n." 1, al. a) do CVM, bem como, se vier a ser o caso, a do 
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artigo 420." do CVM, por violaqiio da proibiqiio constitucional do ne bis in 

idem; 

112) Sobre esta quest50 ja se alegou a total omissiio de pron~incia da decisiio 

recorrida (cf. supra Errol A origem da referencia niio foi encontrada. a 

Errol A origem da referencia niio foi encontrada. na presente 

motivaqgo, bem como as conclusdes 50) e 5 1 )supra); 

113) Com efeito, a puniqiio do ora recorrente, simultaneamente, pela divulgaqiio 

dos resultados trimestrais em Novembro de 2007 e pel0 comunicado de 

23.12.2007 C inadmissivel face ao principio ne bis in idem consagrado no 

art. 29.", n." 5, da CRP, tornando, nessa mesma medida, inconstitucionais 

as normas em que, duplicadamente, se esteia essa condenaqiio. 

114)O mesmo se diga, alih, da duplicaqiio de sanqdes que sejam, ou venham a 

ser, aplicadas em diferentes procedimentos sancionat6rios que incidam 

sobre os mesmos factos. 

115) Da mesma forma que o C a duplicaqiio de processos pelos mesmos factos, 

devidamente invocada e relativamente a qua1 a decisiio recomda niio 

pronunciou urna linica palavra. 

116)A desconforrnidade constitucional das normas dos artigos 408." e 404.", n." 

1, al. b) do CVM, na medida em que atribui a urna entidade administrativa 

a aplicaqb de urna sanqiio acess6ria de conte6do restritivo dos direitos, 

liberdades e garantias. 

117)Uma vez que tais inibiqdes restrinjam os direitos pessoais dos por elas 

abrangidos - designadamente o da liberdade de escolha de profissiio 

(artigo 47.0, n." 1 da CRP) - nib podem ser aplicadas em primeira linha 

sern intervenqb dos tribunais: o mero (e eventual) acesso a uma fase de 

recurso jurisdicional niio acautela suficientemente os direitos dos arguidos, 

sobretudo se se ponderar que o regime que seria aplicavel em Direito 

Penal (e jh supra referido) C, legalmente, menos gravoso para o visado. 



118) A desconformidade constitucional da norma do artigo 389.", n." 1, alinea 

a), do CVM, no sentido de integrar retroactivamente urna obrigaqio de 

prestaqiio de contas "sob a forma individual" e "sob a forma consolidada" 

que sb foi introduzida pel0 Decreto-Lei n." 357-Al2007, de 3 1 de Outubro. 

119)Quer dizer que, no period0 a que respeitarn as supostas infracqdes que 

deram origem a condenaqdes por nio prestaqiio de informwiio "completa e 

verdadeira" o BCP niio era legalmente obrigado a publicar, nos termos do 

disposto no artigo 245." do CVM, as informaqdes cuja falta justificou a 

condenaqiio. 

1 20) Assim, ao introduzir retroactivamente no tipo incriminador a obrigaqiio 

cujo incumprimento determinou a condenaqiio, o entendimento conferido a 

tal norma tornou-se ips0 facto desconforme com o disposto no n." 1 do 

artigo 29." da CRP e com uma das principais garantias do Direito 

sancionat6rio: a da nullum crimen, nulla poena sine lege praevia. 

121)Quanto a este principio, integrador da prbpria ideia de Estado de Direito, 

tambBm B despicienda a discussiio sobre a sua convocaqiio pela norma 

constitucional do n." 10 do artigo 32.", na medida em que, em qualquer 

caso, nunca poderia ser afastada. 

L - Matkria de facto resultante da sentenqa e de direito secundhio (Errol A 

orikem da refersncia nZo foi encontrada a Errol A oripem da rehrZncia nlio 

foi encontrada da motivaqiio) 

122) As linhas "mestras" da presente decisiio podem ser sintetizadas da seguinte 

forma: 

123)Os arguidos teriam mandado criar, sem evidenciar a existencia de UBO 

das mesmas, vkrias sociedades off-shore em 1999 e 2000 para sustentar o 

preqo das acq6es BCP e para manter control0 sobre a estrutura accionista 

do banco; 

124)Essas empresas pertenceriam ao BCP e, mesmo depois de 2002, quando 

passaram a existir UBO das mesmas empresas, continuariam a ser 

controladas pel0 BCP; 
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125)Adicionalmente, as off-shore das quais era UBO Goes Ferreira, seriam 

tambkm veiculos do BCP. 

126) Em 2004 os arguidos teriam ordenado operagaes de ocultagiio das perdas 

das 17 off-shore e das off-shore Goes Ferreira, transferindo-as para o 

sector imobilihrio, para empresas controladas. 

127) 0 BCP teria de ter consolidado as 17 sociedades of-shore e as sociedades 

of-shore Goes Ferreira e deveria ter reconhecido as perdas em que as 

mesmas incorreram nos resultados do Banco. 

128)Niio tendo sido consolidadas as of-shore, por invocada determinagb dos 

arguidos, entende-se que foram falsificadas as contas do BCP, dos anos 

1999 a 2007. 

129)Ao divulgar as contas falsas ao mercado, em 2003, 2004, 2005, 2006, no 

3." trimestre de 2007 e ao confirmar em comunicado de 23.12.2007 que 

estas idtimas contas jS reflectiam as perdas relacionadas com as offhore, 

os arguidos teriam enganado o mercado sobre a real situqib econbmica 

do banco, engano esse susceptive1 de induzir em err0 os investidores. 

130)Estas linhas mestras da decisiio resultam da interpretaqiio juridica de 

determinados factos objectivos e Ifcitos, com a qua1 n b  se pode 

concordar; 

131)Quanto aos factos objectivos a decisib n b  C, de todo, exacta nem 

verdadeira, porque, corn base noutros factos objectivos: 

132) Ficciona uma alegada estratkgia do banco e dos arguidos; 

133)Ficciona, sem ter sido provado de forma credivel ou sustentada (veja-se 

que o contrato s6 foi junto na sua versiio traduzida dias antes das alegaqaes 

se iniciarem e niio foi sujeito ao contradit6rio!), que a s6 por si apelidada 

"operagiio A B N  foi uma operaqiio simulada. 

134) Ignora o significado da existencia de verdadeiros beneficial owners a partir 

de 2002 quando consta dos autos evidhcia de tal existhcia e finge 
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ignorar que a assunqiio das sociedades off-shore pelos WBO foi 

evidenciada atravb de contratos de empr6stimo por urn prazo de 10 anos 

que, pel0 seu montante, passariam a integrar a lista dos maiores devedores, 

lista essa de reporte obrigat6rio ao BdP e a este efectivamente reportada. 

135)Olvida a evidgncia de que Goes Ferreira era e sempre foi o verdadeiro 

WBO das denominadas OH-shore Goes Ferreira (6 evidente que, corn as 

dividas que acumulou, at6 d6 jeito agora dizer em tribunal, ii boleia das 

imputaq6es da CMVM, que niio eram dele...). 

136) Transfigura atrav6s da interpretaqiio transcrita da decisiio administrativa 

uma legitima intervenqiio de regularizaqiio e de tentativa de recuperaeo de 

crkdito, utilizada semelhanqa de outros casos (como o da Finangeste), 

numa alegada operaqiio de dissimulaqiio de perdas visando a ocultaqiio de 

uma falha perante as autoridades de supewisb e o mercado. 

137) Funde num todo alegadarnente uniforme bocas completamente diferentes, 

quer em termos de desempenho da economia e bolsa, quer em termos das 

prhticas banchias vigentes no seio do BCP, o que niio 6 real nem 

corresponde minimamente ao ocorrido, desde logo porque mistura kpocas 

completamente diferentes e universes empresariais aut6nomos, geridos por 

CA's distintos; 

138)Quanto i concreta intervengiio do arguido a interpretaqiio dos factos pela 

decisiio tamb6m niio 6 exacta nem verdadeira porque: 

139)Conclui que o arguido participou na alegada estratkgia, tudo conhecia e 

tinha dominio sobre o desenrolar das alegadas operaqbes de dissimulaqiio 

de perdas, muito embora os pelouros da responsabilidade do arguido, 

identificados na decisiio, bem como as fung6es por si efectivamente 

exercidas niio tenham qualquer relaqiio, directa ou indirecta, com as 

referidas operaq6es. 

140)Aceita que o arguido s6 a partir de 2002 indubitavelrnente conhecia a 

situaqb das off-shore (p. 290), ignorando o paradox0 que seria, 

participando de algurna forma o arguido do alegado esquema ilicito, 

voluntariar-se este a resolver o problema de forma aberta, dando a face 

perante terceiros, com todos os riscos que - como 6 notbrio pel0 teor da 
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decisiio recomda - tal actuaqiio acarretava - e fa-lo apesar de considerar 

que o arguido B pessoa especialmente competente. 

141)Conclui que o arguido interveio a partir do final de 2002 com o objectivo 

de dissimular perdas ou com o objectivo de ocultar uma realidade ao 

mercado e As autoridades de supervisZo, quando o arguido apenas teve 

intervenqb dando a face e contribuindo para o process0 de regularizaqiio 

da falha operational e de recuperagiio de crCdito determinado pel0 

Presidente do Conselho de Administraqb, primeiro, e pel0 Conselho de 

Administragiio, depois. 

142)Usa o facto de o arguido ter "beneficiado" de procurag6es para 

eventualidade de substituiqiio (p. 289 a 973) - que nunca usou! - para lhe 

imputar infiacq8es por ter agido como procurador das sociedades ofshore 

e do ABN quando o mesmo nunca o fez, tiio s6 estava - por facto que lhe C 

totalmente alheio - indicado para efeitos de substituiqiio (concluir-se-6, 

sem dificuldade, por ser o Vice-Presidente do Banco!) e nem sequer teri 

exercido quaisquer poderes. 

143)No plano juridico-econbmico (banchio, de valores mobilihios e da 

contabilidade), a versfo da preconizada pela decisiio, por mera adesZo A 

decisb adrninistmtiva da CMVM, niio 6, de igual forma, acertada ou 

sequer pr6xima da realidade, desde logo por v&ias ordens de raz6es: 

144) Ignora o regime juridic0 aplicirvel as facilidades de crddito por descoberto 

banc&io. 

145) Utiliza urn conceit0 estranho e niio adrnissivel de beneficial owner. 

146)Ignora a diferenqa de regimes entre o pen'odo anterior e posterior a 

01 .01.2005 (embora refira os dois regimes, a interpretagiio que lhes dA faz 

com que, no seu conte6do material, fossern iguais ...). 

147)Aplica normas inapliciveis no dominio da consolidaqiio para efeitos 

contabilisticos. 



148)Conclui pela obrigatoriedade de consolidagiio de entidades que niio 

deviam, nem podiam, expectavelmente, ser consolidadas. 

149)Tudo confimde, avaliando A luz de juizos e critkrios de 2009, actuagbes 

normais A bpoca dos factos (1999/2002), muito antes de todo o mundo 

financeiro ter entrado em colapso e de terem entrado "em crise" as 

entidades de supervisiio e as suas prAticas correntes. 

15O)Mais grave, a decisiio limita-se a transpor para a sede do direito 

sancionatbrio dos valores mobilihios, as conclus6es retiradas da (errada) 

aplicqiio do direito bancirio, de valores mobilihios e da contabilidade, 

sem mais, sem que tenha sido produzida prova pericial participada (a Cnica 

que permite tirar tais conclus6es). 

151)Afirmar, por exemplo, que uma provisgo foi constituida numa determinada 

categoria e niio noutra niio implica, necessariarnente, que esse (invocado) 

erro tenha os efeitos vedados pela norma do art. 389.', n." 1, do CVM. 

152)A decisb que ora se impugna pretende ainda que o arguido tenha 

praticado m a  falsificagiio, muito embora aquele n b  tenha tido qualquer 

intervengiio na preparqiio, elaboraqiio e apresentagzo de contas e/ou 

auditoria das mesmas e ademais actuando convict0 de estar a participar de 

uma necesshria (imprescindivel), legitima (corrects) e conhecida 

(transparente) estratkgia de recuperagiio de cddito (para o que niio havia 

outra alternativa licita e racional do ponto de vista econbmico). 

153)No que respeita ao contrato ABN, considerado na decisb como operagiio 

simulada; 

154)A venda dos activos das 17 sociedades off-shore ao ABN foi uma venda 

efectiva e que permitiu, a data, limitar o risco de nib ressarcimento dos 

seus crbditos em que incorria o BCP; 

1 ~ ) 8  a prbpria decisk que adrnite e dh como provado que o ABN VENDEU 

(p. 726) as acgbes do BCP - o que s6 se configura como possivel sendo 

estas acqbes do prdprio ABN! ! 

156)Vender com preqo decomposto em duas parcelas, sendo 50% de prego 

recebido, firme e irreversivel e, no mais, correspondente a um valor de 

c o w b  futuro (a 3 anos) era uma o p ~ k  que pennitia reduzir o 
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endividamento e reembolsar parcialmente o crkdito (como efectivamente 

foi reembolsado) e preservar, ainda, a expectativa de, em caso da esperada 

recuperagiio das cotagbes, reembolsar o remanescente ou, pelo menos, que 

uma perda efectiva - caso viesse a existir - fosse menor, era, a data, a 

opgiio mais avisada e prudente de urn gestor criterioso que pretende evitar 

uma perda certa imediata, limitando desde logo o risco de novas perdas e 

conservando o potencial de recuperagiio futura. 

157)Como o balango consolidado do BCP n8o tinha que incluir os activos 

registados nos balangos das sociedades off-shore Cayman (porque estes 

eram dos 3 UBO e niio do BCP), era indiferente que nestes figurassem as 

Notes que efectivamente figuravam ou antes as 1 16 milh6es de acgbes do 

BCP alienadas ao ABN. 

158)fi ineghvel que as sociedades of-shore Cayman continuaram expostas ao 

risco das acg6es do BCP; alias, o modelo escolhido para a alienagiio da 

totalidade da carteira de acg8es do BCP foi-o justamente por e para 

possibilitar que uma fbtura recuperagiio das acgbes revertesse em beneficio 

dessas entidades, viabilizando o reembolso integral dos financiamentos. 

159) Mas houve tambkm riscos transferidos para o ABN, como decorre atk dos 

contratos transcritos na decisiio recomda; 

160)A ABN n b  tinha direito a reaver, no todo ou em parte, os € 154.538.390 

pagos em Dezembro de 2002, pel0 que num ceniuio em que o BCP, por 

exemplo, tivesse incorrido em situagiio de insolvbncia, ou mesmo num 

cenhrio como o recentemente verificado, pois se tivesse ocomdo nas 

ac~6es  do BCP variagk como a que ocorreu em muitos dos maiores 

bancos mundiais (Bear Steams, com desvalorizagb de 90% num dia, 

Royal Bank of Scotland, com desvalorizagiio de 66% num dia, etc., etc., 

etc.), o ABN teria tido efectivamente forte prejuizo. 

161)A existbncia da cliusula de stop loss apenas se justificava, precisamente, 

como protec~iio para minimizar risco, por parte do ABN; 



162)E se, ao atingir o stop loss price, as 17 sociedades vendedoras nada 

fizessem, o ABN nada tinha que reembolsar pelas Notes e ainda lucrariam 

com o diferencial entre o preco final que tinha pago (net consideration 

amount) e a venda das accGes; 

163)Existindo, como neste caso, uma partilha dos riscos associados a certo 

activo, as normas do PCSB (supondo-as aplicaveis para efeito de 

raciocinio, e sem conceder) sobre "Descontinuidade do reconhecimento de 

urn activo ou passivo financeiro" e sobre "Reconhecimento inicial de 

activos e passivos financeiros" tern de ser object0 de uma interpretagiio 

adequada, sob pena de conduzirem a resultados totalmente inapropriados, 

maxime 6 luz dos normativos contabilisticos vigentes d kpoca e das 

prhticas e n t b  dominantes; 

164) Estas normas s6 eram aplicaveis aos casos em que a transferencia de riscos 

e beneficios niio fosse acompanhada da transferhcia da titularidade 

juridica; 

165)Niio havendo coincidhcia entre a propriedade e o poder de disposi$io 

econ6mico apenas excepcionalmente poder-se-ia, A luz de urna perspectiva 

econ6mica, ter lugar uma imputaqiio do bem n b  coincidente com a 

respectiva propriedade ou titularidade; 

166)Vtuias regras tambkm do PCSB, e a prhtica contabilistica em Portugal, se 

afastavarn do principio da transferencia da totalidade dos riscos e 

beneficios, por exemplo as regras relativas a operaqGes com acordo de 

recompra constantes da alinea h) do Capitulo I11 do PCSB mostram ser 

estranha a esse Plano urna 16gica que atenda apenas 6 transferencia ou 

retenciio da totalidade dos riscos e beneficios, fazendo tAbua rasa da 

titularidade juridica dos bens. 

167) Em suma: considerando que a venda das accGes do BCP pelas sociedades 

of-shore Cayman ao ABN foi efectuada sem acordo de recompra firme 

(nem, alids, sequer com verdadeira o p c b  de recompra, que s6 estava 

prevista como urna mera hip6tese a acordar ou para hip6teses extremas 

ngo dependentes da vontade das vendedoras), n b  parece defensively A luz 

das regras constantes do PCSB (se elas fossem aplichveis, e n b  e m ) ,  

que tais activos tivessem de ser mantidos nos respectivos balances. 
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l68)No contrato celebrado a 18.03.2003 niio se previa que as sociedades off- 

shore Cayman pudessem determinar o sentido de voto das acq6es detidas 

pel0 ABN (cf. p. 486 da decisiio); 

169) Ao contriuio do que sugere a decisiio, o facto de o ABN ter delegado a sua 

representaqiio num administrador do BCP niio 6 sintomhtico de coisa 

nenhuma, visto que eram e s h  sempre em n6mero elevadissimo os 

accionistas, mesmo os grandes accionistas e at6 os membros do Conselho 

Superior, que se fazem representar nas assembleias gerais por pessoas 

pertencentes ao prbprio Banco; 

170)Tal conclusiio t ,  alih, contriuia a prbpria referdncia na decisiio (p. 628) de 

que havia milhares de procuraq6es, mas procuraq6es de estrangeiros eram 

cem no mivrimo .... se no geral eram milhares, o administrador niio ia com 

certeza conferir uma a uma para ver se eram de estrangeiros!!! Isto 

contraria o mais elementar bom senso e as regras de experidncia comwn. 

171)Mesmo no contrato inicial, tudo quanto se previa era mera obrigaqiio de 

meios ("best efforts") para esse exercicio de voto, "em termos a acordar", 

pel0 que niio existia transferdncia efectiva de direitos de voto alguma (cf. 

p. 475 da decisiio). 

172)Nem sequer seria juridicamente posslvel, caso se tivesse porventura 

querido a detenqiio de acq6es do BCP por terceiros "por conta do BCP", 

que as mesmas pudessem alguma vez considerar-se - ou contabilizar-se - 

como acq6es proprias, pois ao contirio do que pretende a decisb 

recorrida, o artigo 316.", n." 3, do Cbdigo das Sociedades Comerciais 

estabelece que as acq6es proprias que algu6m subscreva ou adquira por 

conta da sociedade emitente "pertencem, para todos os efeitos, incluindo a 

obrigaqiio de liberaqb, a pessoa que as subscreveu ou adquiriu". 

173)Ern transposiqiio da Directiva no 92/101/CEE do Conselho, de 23 de 

Novembro de 1992, foram, em 1995, aditados dois artigos ao C6digo das 

Sociedades Comerciais, o art. 325O-A e o art. 325'-B dos quais 



conjugadamente e, nomeadamente, no n." 1, do art. 325.'-B, a 

aplicabilidade do art. 316', n.'s. 2 e 3, o que significa que acq6es de uma 

sociedade adquiridas por terceiro por conta de sociedade daquela 

dependente siio, para todos os efeitos, tratadas como acq6es adquiridas 

pel0 terceiro por conta prbpria; 

174)Consequentemente, mesmo que, a luz do contrato, a aquisiqb tivesse sido 

querida como uma aquisiqb por conta alheia (do BCP ou de sociedade 

dependente), tornar-se-ia imperativamente, ao tempo dos factos, aquisiqio 

por conta prbpria por aplicaqiio dos arts. 316', n."s 2 e 3, ex vi art. 325'-B, 

n.' 1, do CSC; 

175)A decisiio recorrida afirma que, mesmo a partir de finais de 2002, as 

sociedades Cayman niio tinham benepcial owner (diferente do BCP) 

utilizando conceitos errbneos que niio definem, em lado algum, o que k urn 

ultimate beneficial owner (UBO). 

176)A titularidade por conta de terceiro s6 poderh existir quando o n6cleo 

fundamental dos efeitos juridicos, activos e passivos, decorrentes dessa 

titularidade cornpetem, na sua substAncia econbmica, niio ao titular direct0 

ou formal mas a outro sujeito (titular material ou econbmico), 

independentemente dos instmentos ou dos mecanismos de interposiqiio 

utilizados, sendo o terceiro por conta de quem se d e t h  o tal sujeito 

material ou econbmico. 

177)A substiincia econ6mica afere-se pel0 critkrio do residual interest, i.e., do 

direito de apropria~k sobre o que sobeje do patrimbnio societhrio, apbs 

satisfaqiio dos credores e para apurar quem k titular do residual interest,k 

irrelevante o que aconteceu antes da assunqb da qualidade de UBO pelos 

tres investidores Moreira Rato, Bemardino Gomes e llidio Monteiro; 

178)E igualmente irrelevante a circunsthcia de estes, ap6s tal assunqiio, terem 

confiado ou encarregado o BCP da gestiio dos seus interesses: essa 

circunsthcia n h  priva s6 por si urn titular formal da titularidade material, 

por maior que seja a latitude da delegaqh de poderes - o titular e 

beneficiirrio continua a ser sempre o mesmo. 

179)Para determinar o titular material de uma participaqh social 6, tambkm, 

irrelevante que este n h  preste contribuiqiio financeira A sociedade, nem 
96 



Tribunal da Relagio de Lisboa 
Rua do Arserral Letta G - 1100438 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Ernall: wrrelo@lkboa.tr.rnl.Dt 

assuma pessoalmente riscos de perda pelos investimentos - situaqb que C, 

aliis, caracteristica de todas as sociedades de responsabilidade limitada. 

180) 0 s  trCs UBO niio correram individualmente quaisquer riscos - podem niio 

ter corrido riscos de investimento ou de perda directa, mas incorreriam, 

sempre, em riscos reputacionais (e n b  se trata aqui da "reputaqiio social", 

como parece entender a decisiio recorrida a p. 599 quando interprets o 

testemunho de Moreira Rato), ou de perda indirecta, que poderiam, em 

ultima analise, prejudicar a sua capacidade para obtenqiio de 

financiamento para outros investimentos seus. 

181)O h i c o  aspect0 relevante para aferir o residual interest 6 saber quem, na 

hip6tese em que a situqiio patrimonial das off-shore deixasse de ser 

negativa, teria lucrado com esse facto e com a consequente valorizaqiio das 

acqaes dessas sociedades - que eram, sem duvida, os 3 UBO; 

182)O facto de o Banco ter em seu poder cartas (sem data) assinadas pelos 

UBO atraves das quais este cediam ao Banco todos os activos das referidas 

off-shore (cf. p. 7 1 8 da decislo recomda), niio infirma esta conclusb, pois 

tais cartas eram uma mera garantia para situaqaes de incumprimento (tal 

como m a  Livranqa em branco), niio permitindo que o Banco "roubasse'~ 

0s lucros dos UBO; 

183)fi inquestionhvel que o BCP exercia os poderes que lhe foram conferidos 

relativamente L sub-holdings e k 17 sociedades off-shore tambCm em 

interesse prbprio (mas niio s6), mas somente na qualidade de credor (e niio 

na de titular). 

184)O BCP melhoraria sernpre os seus interesses de credor se houvesse 

diminuiqk da diferenqa entre passivos e activos das sociedades, se os 

primeiros fossem superiores aos segundos; verificando-se a situaeo 

inversa, seriarn os UBO que beneficiariam de qualquer aumento do valor 

dos activos; 



185)Teni pois de concluir-se que todo o residual interest pertenceriaaos UBO, 

o que 6 o mesmo do que dizer que todas as vantagens econdmicas 

correspondentes ci titularidade das ac~des  e dos respectivos direitos 

inerentes competia aos UBO, sendo estes nHo sb detentores formais 

(titulares) como os (hicos) detentores materiais ou econbmicos e 

(verdadeiros) ultimate beneficial owner das sub-holdings e das 17 

sociedades off-shore. 

186)E por isso o BCP nilo tinha de, em qualquer momento, reconhecer como 

suas as 17 sociedades off-shore nas contas consolidadas. 

187) h este o correct0 e ajustado conceito de beneficial owner, e nio aquele que 

a decisilo recorrida livremente (re)cria e que 6 um conceito estranho, quer 

A ciCncia do Direito, quer da Economia. 

188)Estiio errados os crit6rios a que a decisilo recorrida, por transcriqiio da 

decisHo da autoridade adrninistrativa, deu relevincia para caracterizar o 

conceito econbmico de beneficial owner: gastar para adquirir a 

propriedade; sofrer prejuizos com a desvalorizaqilo da propriedade; 

efectivamente tomar decides sobre o bem objecto da propriedade; ter 

efectivamente conhecimentos sobre esses mesmos bens objecto de 

propriedade; efectivamente ganhar com os bens objecto da propriedade. 

189)O facto de um credor beneficiar com as variaqces patrimoniais dos activos 

do devedor niio leva a que o primeiro seja proprietkio dos bens do 

segundo; 

190) Segundo a doutrina norte-americana, os residual claimants do patrimbnio 

societiirio silo os sbcios, pois 6 sobre estes que iriio repercutir-se os ganhos 

do patrimbnio que ocorram acima do passivo, quer dizer, depois de pagos 

todos os credores, conceito nHo depende da verifica@o concreta da 

situaqk que define o ultimate beneficial owner - i.e., o UBO nilo tern que 

vir, efectivamente, a auferir ganhos por via dessa sua qualidade. 

191)O ul~imate beneficial owner 6 sempre a mesma entidade, nilo varia 

consoante a sitmgiio patrimonial, sendo sempre aquele que auferiria os 

beneficios residuais do patrimbnio; 
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192)TambCm assim terd de concluir-se que nenhum dos factos elencados na 

decisiio reconida permite sustentar que a titularidade material das 17 

sociedades ofl-shore, por oposiqiio titularidade juridica, niio pertencia, a 

partir de Dezembro de 2002, aos UBO Moreira Rato, Ilidio Monteiro e 

Bernardino Gomes, mas sim ao BCP. 

193)Esta analise poderia comportar varia@es, se, por exemplo, feita luz da 

SIC 12 (vigente para certas entidades, mas para os Bancos s6 ap6s 2005), 

pordm, esta norma niio estava em vigor no period0 relevante, i.e., desde o 

final de 2002 at6 ao final de 2004. 

194)A impresslo subjectiva dos LBO d aqui imelevante - poderiam at6 pensar 

que, para al6m beneficio para os seus interesses proprios, estariam a fazer 

um favor ao BCP, mas isso nada alteraria quanto a situaqiio juridico- 

econ6mica em que passaram a encontrar-se, a de ultimate beneficial owner 

das 17 sociedades oflshore. 

195)No que se refere a apelidada "vertente imobiliiiria", a decisk recorrida 

transforma aquilo que foi uma legitima tentativa de regularizaqb, de 

recuperaqk, numa operaqiio de dissimulagiio no mercado imobilihio on- 

shore das perdas inconidas pelas ofl-shore; 

196)O que faz incorrendo em contraditio in se, pois, admite que se os arguidos 

em 2007 se tivessem explicado que tinham procedido a esta operaqb de 

recuperaqk de crdditos mas n k  a tinham reflectido nas contas da forma 

como quer a CMVM niio seriam punidos ...( ?!?! - p. 850 da decisiio). 

197)Tal operagk tratou-se, pordm, de uma legitima intervenqiio para, face ao 

falha operacional detectada, com as perdas potenciais ja incomdas, 

recuperar e colateralizar os crkditos do Banco, canalizando-os para 

sociedades detentoras de activos com elevado potencial de valorizaqk ou 

que pudessem vir a gerar valor em raziio do seu especifico object0 social 

(vocaqiio imobiliihia). 



198)A tCcnica de recuperagiio foi inspirada pelo modelo da Finangeste, sendo 

que nenhuma conclusiio negativa poder retirar-se de tal analogia, como faz 

a decisb recorrida, pois C evidente para o arguido que foi "an6malo" para 

si ter sido informado em finais de 2002 de que existiam sociedades corn 

crkdito concedido e dCfice de garantias e relativamente As quais nio havia 

evidencia de UBO - C evidente e coerente com a posigio sempre 

defendida que tal situaqiio so poderia derivar de uma falha de control0 

interno, logo era anomala; mas niio significava que o arguido ou qualquer 

outra pessoa tivesse que imediatamente conformar-se com a situagb, 

executar, vendendo e incorrendo, ai sim, em perdas reais, os activos das 

sociedades, fazendo o write of dos crkditos do balango e, ainda mais, 

tendo de informar especificadamente os supervisores sobre tal falha! 

199)A estratkgia de recuperagiio era licita e razokvel e a opqb que se impunha, 

pois, tendo em conta o potencial de valorizagiio dos terrenos com aptidio 

construtiva, na cidade de Luanda, potencial mais do que confirmado pela 

efectiva evolugiio dos preqos de mercado posteriormente a essa data, e 

concha-se se as operagaes executadas pel0 BCP eram ou nio idoneas -- 

em situagiio de normalidade de gesCio - paraabsorver todas as eventuais 

perdas. 

200)Alih, esta estratbgia so foi viabilizada porque houve acordo dos 3 UBO 

para tal, como se provou - o que demonstra que, em ocasib algurna, teria 

o Banco abusado das cartas sem assinatura que a decisb reconida invoca 

como prova para a inexistencia e titularidade das sociedades pelos UBO! 

201) Para concretizaqiio da estratbgia de recuperaqiio, era necessario encontrar 

empreshrio da kea imobiliiria com quem o Banco tivesse relagiio de 

confianga e que aceitasse fazer com o BCP uma parceria de interesse 

comum - verdadeira e niio simulada - assumindo realmente dividas 

avultadas e recebendo realrnente em contrapartida uma disponibilidade de 

apoio global pel0 BCP, de concessiio de financiamentos para os seus 

neg6cios e de canalizqiio de activos e projectos imobiliirios a valorizar ou 

desenvolver; 

202)A primeira hip6tese foi a ernpresa Sevendale, sociedade off-shore da qua1 

erarn UBO Goes Ferreira e Bessa Monteiro, empreshrios da hea 
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imobiliaria, com os requisitos de experi6ncia e relaqiio de confianqa 

adequados; 

203) Al6m do mais, conjuntarnente com tr6s outras empresas of-shore "irmiis", 

pertencentes aos mesmos dois UBO (Sherwell, Hendry e Somerset), a 

Sevendale dividas para com o BCP de tipo e pefil muito pr6ximo em 

alguns aspectos ao das dividas das 17 sociedades off-shore Cayman, 

porquanto (i) eram dividas de sociedades of-shore sem outras garantias 

para al6m dos seus activos, (ii) a carteira de activos era 

predominantemente constituida por activos de valor de cotaqiio actual 

inferior ao montante das responsabilidades, e (iii) os activos eram 

predominantemente constituidos por acq6es do BCP. 

204)Sb por isso, da perspectiva do BCP, existia uma qualquer similaridade 

entre as ofihore Cayman e as empresas de Goes Ferreira: tinham 

problemas de recuperaqiio de crCdito muito similares; niio por uma 

qualquer ficcionada e falsa circunsthcia de todas serem empresas 

"controladas pelo BCP". 

205)A Sevendale promoveu inicialmente a assunqiio das dividas dos 3 UBO 

das 17 sociedades ofjlshore, atravts de constituiqiio de urna nova 

sociedade, a Townsend, que assumiu as dividas, bem como promoveu a 

aquisiqiio dos activos das 17 sociedades off-shore verificando-se, todavia, 

que os afectou diferenciadamente, por dois modos: i )  transferencia para a 

Townsend, juntamente com a assunqiio por esta das dividas, das 

disponibilidades em numeririo existentes nas 17 sociedades, no montante 

de cerca de 100 milh8es de euros (a que acresceria a quantia de €41,7 

milhijes, correspondente a parte do valor por que seriam reembolsadas as 

ABN Notes); e ii) afectaqib a reduqiio das suas prbprias responsabilidades 

(suas e das demais trCs empresas pertencentes aos mesmos UBO) dos 

demais activos das 17 sociedades off-shore (correspondentes, engo, is 

ABN Notes, cujo valor final de reembolso era ainda incerto). 



206)Foi por este motivo que (assumidas as suas dividas e os seus depbsitos em 

nurnerhio pela Townsend), as 17 sociedades off-shore ficaram na esfera 

da Sevendale e empresas h i s ,  e por isso 6 a Sevendale e niio a Townsend 

que passa a deter as 17 sociedades of-shore e, como tal, veio a ser a 

Sevendale quem, em Janeiro de 2004 veio a ordenar o encerramento e 

liquidaqio das 17 sociedades of-shore, como se provou. 

207) Esta diferenciaqio na afectaqiio dos activos explica, alibs, que, mais tarde, 

o produto da liquidaqiio das ABN Notes, com excepqh daquela quantia de 

€ 41,7 milh6es (transferida para a Townsend) tenha sido entregue pelas 17 

sociedades of-shore d Sevendale. 

208)Por vicissitudes ou desinteresse do Grupo Goes Ferreira, acabou por ser a 

Edificios Atlhtico, gerida por Miguel Paupkrio, empresirio com 

experiencia de recuperaqiio de crkditos na Finangeste e especial apetCncia 

para desenvolvimento de projectos no sector imobilitirio, que assumiu a 

recuperaqiio de crkditos, por contrapartida em investimento num vasto 

leque de projectos e activos imobilihios existentes na 6rbita do BCP, 

compreendendo, designadarnente, (i) os im6veis detidos por dois fundos 

de investimento imobilitirio (0s fundos Imorenda e Imopredial) onde se 

concentravam im6veis arrendados ao BCP, (ii) por um importante 

conjunto de imbveis com potencial de desenvolvimento detidos pelo 

Grupo BCP resultante, designadamente, de daq6es em pagamento e (iii) 

pelos activos detidos pela Comercial Imobilihia, outra empresa 

imobilihria do Grupo BCP. 

209) Na sequsncia de conversa@es engo estabelecidas, a EA veio a mostrar-se 

disposta a aceitar a condiqiio que o BCP lhe colocou de assunqh das 

dividas entretanto assumidas pela Townsend, atravks da aquisiqio desta e 

foi neste context0 que a Townsend foi adquirida pela Ediflcios Atlhtico A 

Sevendale, com os passivos e activos que a Sevendale havia encaminhado 

para a Townsend, ou seja, com a divida assumida de cerca de 590 milhaes 

de euros e com os dep6sitos em numerhio de cerca de 100 rnilh6es de 

euros (e sem as ABN Notes, que haviam permanecido nas 17 sociedades). 

21O)Para altm do conjunto de activos acima referido e constante da carta de 4 

de Mar~o de 2004 (im6veis detidos por h d o s  imobiliArios, carteira de 
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imbveis provenientes de daq8es em pagamento e imbveis detidos pela 

Comercial hobilihia), veio a contribuir muito fortemente para o interesse 

da Edificios Atlintico e do Eng. Miguel Paupkrio - e para o seu 

julgamento final de que a grande desproporqiio entre activos e passivos da 

Townsend constituiria, apesar de tudo, urna condiqiio aceitiivel - a 

possibilidade de ter acesso a participaqiio no desenvolvimento do chamado 

Projecto Baia de Luanda, como se provou, pel0 que se justifica uma 

referencia especial a este. 

211)Sublinhe-se que a intewenqiio no project0 Baia de Luanda era urn 

importante elemento na consolidaqiio da presenqa do BCP em Angola 

(como se veio a verificar e refere a decisiio recorrida, jh depois dos factos 

em anhlise, o BCP vendeu a SONANGOL a participaqiio e ter6 tido, albm 

do beneficio com o valor da venda, beneficios na obtenqk de posiqees em 

bancos angolanos (cf. p. 662). 

212)Adquirida a Townsend pela Edificios Atlintico, em 25.03.2004, o BCP e a 

Edificios Atlintico celebraram contrato de financiamento pel0 montante 

mkimo de 600.181.334,67 euros, com a garantia da obrigaqiio de o 

mutuhrio niio alienar, dar em garantia, nem onerar urn vasto conjunto de 

imbveis constantes de anexos ao contrato sem consentimento express0 e 

prCvio do Banco. 

213) Em reuniiio de 13.04.2004, como se considerou provado, o Conselho de 

Administrqiio do BCP deliberou ratificar a assuqiio pela Townsend das 

dividas pessoais de Frederico Moreira Rato, Joiio Bernardino Gomes e 

Ilidio Duarte Monteiro no montante global de €593.697.585,63; e a venda 

da Comercial ImobiliAria A Edificios Atlintico. 

214)Em reuniQ subsequente, -como tambdm resulta provado, de 04.05.2004, 

o Conselho de Administrqiio aprovou prescindir do direito de preferzncia 

sobre sucursais arrendadas pertencentes aos Fundos Imorenda e 

Imopredial que a Edificios Atlhtico se tinha proposto adquirir (aquisiqb 



que acabou por nlo se concretizar) e aprovou o financiamento A Edificios 

Atlhtico de atk €1.245.000.000, na condiqiio de se viabilizar o neg6cio de 

aquisiqiio daqueles (o que nlo se veio a verificar). 

215)Logo ap6s o financiamento de €600.1 81.334,67 que foi efectuado A 

Edificios Atlhtico, o BCP, em cumprimento do que lhe incumbia 

regulamentamente, passou imediatamente a reportar a existencia desta 

divida da Edificios Atlhtico a Central de Riscos do Banco de Portugal, 

enquanto operaqiio de crkdito concedido em Portugal, reporte que fez com 

referencia ao dia 31.03.2004, n b  existindo por isso qualquer 

dissimulaqiio, tanto que o texto das deliberaqaes do Conselho C claro e 

nada oculta (cf. Erro! A origem da referencia nlo foi encontrada. da 

motivaqiio Erro! A origem da referencia niio foi encontrada.); 

216) Concluir que estamos perante uma operaqiio de dissimulqb contraria as 

mais elementares regras da expenencia comurn e consubstancia erro de 

julgamento, pois quem quisesse dissimular a opemqiio n b  a teria com 

termos claros, directos e completos, com todos os nomes e todos os 

niuneros, no pr6prio livro de actas do Conselho de Administraqiio, um dos 

primeiros elementos que qualquer inspecqilo consulta - e dada a 

magnitude dos nhe ros  era expecttivel que pedisse explicaqees - nem 

nunca incluiria a divida nos reportes de crkdito efectuados A Central de 

Riscos do Banco de Portugal; 

217)A operqiio imobilikia de recuperaqb C racional do ponto de vista 

econ6mico e perfeitamente licita: a EA adquiriu a Townsend em situaqb 

deficikbia porque racionalmente entendeu conveniente, para a promoqiio 

do seu interesse e prossecuqiio da sua actividade econ6micaY aceitar essa 

condiqiio para o relacionamento que pretendia estabelecer corn o BCP, 

quer na perspectiva de financiamento quer na de venda de activos ou de 

canalizqiio de oportunidades de neg6cio. 

218)Ao considerar que esta operqiio foi "ficticia", ignora a decisb recorrida, 

altm de tudo o que jb ficou dito, que, ao conceder urn novo crkdito a EA, o 

BCP, alCm de todas as garantias anteriores, conseguiu novas garantias para 

pagamento do seu crCdito, designadamente, para a l h  da nova garantia 
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geral resultante do patrimdnio do novo devedor, garantias negativas 

("negative pledge"). 

219)Tambkm n5o tem relevhcia, ao contririo do que entende a decisb 

recorrida, a c i rcuns~cia  de a CI ter vindo a adquirir a Townsend, pois, tal 

inverslio da posi~iio societikia de dominio alegadamente desprovida de 

racionalidade economica ocorre dois anos depois da suposta aquisi~iio 

ficticia: a EA adquiriu a Townsend em 26.03.2004 (p. 222 da decisiio 

recorrida), a Townsend adquiriu a CI em 29.03.2004 (p. 238) e a CI 

adquiriu a Townsend em 23.06.2007. 

220)O argument0 de que a circunsthcia de o BCP ter vindo a readquirir, 

atravks da Seguros e Pensaes Gere, SGPS, SA, 11,5% da CI, trQ meses 

ap6s a aliena~iio da mesma, levaria a concluir que a venda da CI n b  tinha 

sido verdadeira, ignora ainda que o potencial de valoriza~lio da prdpria CI, 

por estar agora sob o dominio da EA, tinha aumentado por rela~iio ao 

period0 em que a empresa pertencia ao BCP! 

221)O que, ademais, na economia da decisiio recomda, niio faz qualquer 

sentido, pois nesta se confirma que em momento algurn considerou 

provado que Miguel Paupkrio fosse "testa de ferro" do BCP! (p. 735); 

222)Outro suposto facto, a circunsthcia de o patrim6nio da CI ter sido dado 

em garantia de crkdito concedido ao seu adquirente (neste caso a 

Townsend), vertido na decisiio recorrida, nlio pode ser considerado 

evidenciador da inexistencia de uma venda real, pois tal conclusiio niio se 

apoia na prova dos autos e vai contra as regras de experiencia comum na 

area bancbia. 

223) 0 BCPaceitou por diversas vezes (re)adquirir participagi5es minorithrias na 

Comercial Imobilibia entre 2004 e 2006, facto que se provou, e f2-lo lo 

sernpre que isso se mostrou conveniente ao apoio ao Grupo Edificios 

Atlhtico e a sustentabilidade do propbito de reembolso do crkdito sobre 

este, nomeadarnente atravks de potenciar uma efectiva aprovqiio e urna 



efectiva participagiio do Grupo Edificios Atlhtico no desenvolvimento do 

Projecto Baia de Luanda. 

224) Isto apenas demonstra transparencia e niio dissimulagiio: para dissimular a 

contribuigb de fimdos ou a correspondencia a solicitag6es de apoio ao 

Grupo Edificios Atlfintico, a participagiio ostensiva no capital social da 

Comercial Imobiliiiria seria seguramente contra-indicada. 

225)A emissiio de papel comercial pela Comercial Imobilikia, uma vez 

decidida por ela num quadro de reestruturaflo do financiamento do Grupo 

Edificios Atlilntico, 6 um act0 a que o BCP niio teria raziio para opor coisa 

algurna, a niio ser, claro esta, salvaguardar - como salvaguardou - que o 

produto da emissiio de papel comercial que foi tomado ou subscrito pel0 

Grupo BCP fosse integralmente afecto ao reembolso dos seus crates da 

EA, como sucedeu e se provou. 

226) Tratou-se, assim, de uma mera substituigiio de dividas que para o BCP n b  

era desfivoravel - pel0 contrhrio ate, visto lhe dar acesso, como credor, ao 

patrim6nio da CI e que veio a tornar-se uma operaqk de salvagiio de 

crkditos efectivarnente revestida de sucesso (corno veio a acontecer e 

reconhece a decisiio recomda, p. 246-247), atraves de 42,s milh6es de 

euros de recuperagiio de crkdito resultantes de alienagk de imbveis, bem 

como pela valorizagiio do projecto Baia de Luanda, reconhecida na decisb 

recorrida (p. 539-540), que reconheceu t a m b h  que o BCP fez compensar 

parcialmente "as perdas sofridas pelas off-shore Cayman com a 

valorizaqiio obtida no projecto &aia de Luanda)), cuja aquisigiio havia 

sido financiada pel0 BCP" (p. 549); 

227)A dagiio em pagarnento do projecto Baia de Luanda resultou assim na 

recuperagk de 300 milh6es de euros do valor do seu crkdito (e como 

parece resultar da decisiio, ainda mais teri recuperado com a alienaqio A 

SONANGOL - cf. p. 662). 

228)O que mostra o acerto e o sucesso - parcial, mas muito significative - da 

estratkgia de assungk dos crkditos por enticlade imobilihria seguida em 

Margo de 2004 e que foi realizada sem ter sido praticado qualquer act0 

ilicito - que a decish alih nib aponta, como nilo podia apontar - e 
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atraves de instrumentos normais e operag6es correntes, juridicamente 

validas e licitas. 

229)Dai que a b i c a  verdadeira imputagiio que na decisb se faz reconduz-se a 

uma divergencia tCcnica de cariz contabilistico: sugerindo-se (sem o 

afirmar ou documentar) algum tip0 de "prk-ordenagiio", "simulaqiio" ou 

coisa que o valha; diz-se, no fundo, apenas, que a contabilizaqiio do 

project0 Baia de Luanda devia ser feita pelo valor do investimento. 

230)Da-se relevfincia na decisiio recorrida ao facto de o BCP ter cindo a ajustar 

em 300 milh6es as suas contas, no que se refere ao valor do Projecto Baia 

de Luanda, mas nIo se apurou no julgarnento e na decisb reconida o 

efeito que teve a alienagiio do Projecto pel0 BCP ... 6 que esta teri de ter 

reflectido um resultado extraordinkio e, alkm do mais, o referido 

ajustarnento foi feito por forqa das exigencias da CMVM e com ressalva 

expressa de que eram feitos por mera cautela e sem conceder que tenha 

sido praticada ilicitude ou irregularidade alguma. 

231)A decisiio censura ainda o BCP - e os arguidos - pel0 facto de este, 

alegadamente, em vez de reflectir no seu patrim6nio a alegada perda 

suportada pel0 Fundo de Pensaes do Grupo BCP, referente ao papel 

comercial emitido pela CI, ter diferido tais perdas pel0 prazo de 20 anos, 

mas esta k uma "nZio-quesfio", pois o procedimento contabilistico 

adoptado pelo BCP - a saber, o registo, a titulo de "desvios actuariais", 

das variaq6es de justo valor das contribuig6es em espkcie de papel 

comercial da CI, para o Fundo de Pens6es do Grupo BCP - C correcto, 

razoavel e justificado. 

232)Na decisk diz-se que Fundo de Pens6es do Grupo BCP, nos anos de 2006 

e 2007, reconheceu perdas de cerca de € 115.000.000 relativas ao papel 

comercial da CI e que tais perdas deveriam ter sido assurnidas, como per& 

pr6pria do BCP, nos documentos de presta@o de contas consolidadas 

relativas a 2006 e 2007. 



233) Mas em 3 1 de Dezembro de 2006 e 2007, o valor do Fundo de Pensees era 

superior ao valor das responsabilidades com pensees de reforma que 

visava cobrir, em cerca de 272,5 milh6es de euros e 137,5 milhees de 

euros, respectivamente, estando assim acautelados e ultrapassados os 

niveis de financiamento minimos exigidos pel0 Banco de Portugal, 

permitindo uma solv2ncia acima de 100% na cobertura das 

responsabilidades. 

234)E para a referida rendibilidade do Fundo de Pensees, contribuiu a 

evolugiio, nos anos de 2005 a 2007, do justo valor dos titulos subjacentes a 

contribuigilo em espkcie efectuada pel0 BCP onde se incluia o papel 

comercial da CI (efectuada em Junho de 2005): i) 0 s  titulos da Friends 

Provident PLC v i m  o seu valor alterado para €89.409.000, €104.487.000 

e €72.043.000, em 3 1.12.2005, 3 1.12.2006 e 3 1.12.2007, respectivamente 

(face ao valor inicial de €82.532.000); ii) 0 s  titulos da EDP v i m  o seu 

valor alterado para €205.286.000, €303.191.000 e €352.933.000, em 

31.12.2005, 3 1.12.2006 e 3 1.12.2007, respectivamente (face ao valor 

inicial de €164.228.000); iii) o que equivale a uma valorizagb dos activos 

em €47.935.000, €1 12.983.000 e €178.21 6.000, em 3 1.12.2005, 

3 1.12.2006 e 3 1.12.2007, respectivamente. 

235)Logo, analisando a contribuigb em espkcie (carteira de titulos 

diversificada) efectuada pel0 BCP, em Junho de 2005, conclui-se que a 

mesma gerou, at6 Dezembro de 2007, resultado financeiro positivo, em 

cerca de €63.000.000, o que consubstancia urn resultado favoriwel, na 

6ptica do Fundo de Pensties, das opgees de gestiio tomadas. 

236)A perda registada pel0 Fundo de Pensks com o papel comercial da CI n b  

pode ser analisada numa perspectiva isolada, uma vez que o acto de gestb 

subjacente entrega dos titulos ao Fundo de Pensties teve como 

configuraqb a entrega de um mix de titulos contribuidos em conjunto que 

pennitiu uma afecta@o positiva da s i t u q b  patrimonial do Fundo de 

Pensties pel0 valor de 63,2 milhees de euros, correspondente Si apreciagilo 

de valor da carteira desde Junho de 2005 at8 31 de Dezembro de 2007, jb 

liquida da perda relativa ao papel comercial da Comercial ImobiliAria. 
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237)De facto, analisando a contribuiqio efectuada naquele ano como ela 

efectivamente C - uma carteira de titulos, na qua1 se inclui o papel 

comercial da CI - conclui-se que a mesma gerou atC Dezembro de 2007, 

"desvios actuariais positivos", o que revela um equilibria do mix dos 

investimentos. 

238)E que, caso a contribuiqio de titulos que incluia o papel comercial da CI 

nio tivesse sido entregue em dokqio ao Fundo de Pensaes do Grupo BCP 

e outro tip0 de decisio de gesfio fosse tomada, 6 evidente que as acqees da 

EDP e/ou da Friends Provident tamb6m nio teriam sido entregues em 

dotagio e que, nesse cenhrio, todos os referidos titulos se teriam mantido 

na carteira do Grupo BCP, o que redundaria numa afectaqio positiva da 

situagio patrimonial do BCP pel0 valor de € 63.000.000, correspondente a 

apreciagio de valor da carteira desde Junho de 2005 ate 31 de Dezembro 

de 2007, j6 liquida da perda relativa ao papel comercial da CI. 

239)Ou seja, caso n b  tivesse sido tomada a decisio de gesfio de entrega em 

dotagio, ao Fundo de PensGes, da carteira de titulos supra identificada, 

entio, a manutenggo das acqaes EDP e Friends Provident na carteira do 

Grupo BCP teria gerado resultados que nio s6 compensariam 

integralmente as perdas do papel comercial da CI, como ainda 

determinariam uma afectqio positiva da situqio patrimonial do Grupo 

BCP pelo valor de 63,2 milhaes de euros e, portanto, o BCP teria retorno 

positive, e nio aquele alegado prejuizo. 

240)Acresce que o procedimento contabilistico adoptado pel0 BCP k 

compativel e consistente com as exigdncias estabelecidas pela IAS 19 - 

Beneficios a empregados. 

241)Logo, a decisfio de conden~go,  tambkm no que diz respeito aos pretensos 

prejuizos sofridos pel0 Fundo de Pensaes do Grupo BCP, nio tem 

qualquer sustentaqio, por assentar em pressupostos falsos e inhdados  - 

que a CI sempre pertenceu ao universo empresarial do BCP e que a 



dotagiio de papel comercial da CI ao Fundo de PensBes pode ser avaliada 

isolada e separadamente do act0 de gestZo (contribuigiio de carteira de 

titulos) em que se integrou. 

242)Finalmente, niio se entende como 6 possivel fazer relevar na decisiio de 

condenagfo estes factos quando os mesmos foram discutidos com as 

autoridades de supervisfo - e concretamente corn a CMVM e o Banco de 

Portugal - e por estas aceites no k b i t o  da acgb de supervisiio 

desenvolvida por causa das den~incias relativas As ofl-shore antes de 

elaboradas e divulgadas as contas de 2007. 6 que a decisfo recorrida 

apenas admite que a contabilizagiio dos prejuizos no Fundo de Pensees foi 

realizada de fonna contabilisticamente admissivel, mas continua a afirmar 

existir prejuizo. 

243)A apelidada 'tertente imobiliiuia", na nomenclatura da decisiio recorrida, 

mais niio 6 que uma verdadeira, legitima e necesshria estratkgia de 

recuperagiio de crkditos, em conclusiio de tudo o que ficou dito; 

244)Passando para outro ponto da decisgo, a dada altura, surge nesta decisb, 

quase como que "por masto", e depois sem que dela se retirem todas as 

consequbncias, a afirmqiio que, niio s6 as 17 sociedades ofl-shore 

Cayman eram, na verdade, empresas do BCP, como - pasme-se - 

igualmente as sobejamente conhecidas pelas autoridades de supervisiio ofl- 

shore Goes Ferreira eram, afmal, tamb6m elas, empresas controladas pelo 

BCP - 6 claro, mais uma vez, com a mesma finalidade da detengiio das 17 

ofl-shore - conclusiio que, bem analisada a factualidade, niio pode, de 

forma alguma, aceitar-se tal conclush. 

245)6 totalmente infhdada e desprovida de fundamento a conclusiio quanto a 

titularidade juridica e economics das sociedades: Somerset Man/ Somerset 

BVI; Hendry; Sherwell; Sevendale; Townsend. 

246)Desde logo 6 incompreensivel e n b  est6 suficientemente fundamentado na 

apreciqk da matCria de facto pela decisb recorrida, que esta "ponha no 

mesmo saco" das restantes sociedades ofl-shore Goes Ferreira a 

Townsend, manifestamente uma sociedade distinta, apenas constituida em 

2004 corn um prop6sito especifico e completamente diverso do das 

restantes sociedades, e que foi pertencente, confonne acima jB se deixou 

110 
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esclarecido, a Goes Ferreira e Bessa Monteiro apenas na fase inicial de 

constitui$io, sendo depois por aqueles alienada A Edificios Atlhtico. 

247) Quando nos referirmos As sociedades 08-shore Goes Ferreira pretendemos, 

pois, t io s6 designar a Somerset, a Hendry, a Sherwell e a Sevendale, 

entidades a que, de resto, nio 6 demais repetir, o arguido Filipe Pinhal foi, 

sempre, completarnente alheio. 

248)6, igualmente, incompreensivel que se ponham no mesmo sac0 situagaes 

com as quais o arguido assumidamente teve algum relacionamento (e 

conhecimento) - como por exemplo o convite a Moreira Rato, Bernardino 

Gomes e Ilidio Monteiro em 2002 - embora de natureza correctiva, e 

outras de que nfo tern outro conhecimento que nfo seja ter ouvido 

referencias esparsas a "sociedades do grupo economico do Dr. Goes 

Ferreira" e ter participado, de forma tamb6m esparsa e aleatbria, na co- 

aprova~iio de renova~6es de crkdito a algumas dessas sociedades. 

249)Se estas sociedades sido encerradas com lucro, o respectivo residual 

interest niio poderia reverter senio - e teria revertido efectivamente - para 

os respectivos ultimate beneficial owners Drs. Goes Ferreira e Bessa 

Monteiro. 

250)Nio existe nenhum documento ou instrumento que permitisse ao BCP 

apossar-se licitarnente - muito menos em beneficio pr6prio - desse 

residual interest (nio considerando, como 6 evidente, a hip6tese de uso 

abusivo de procurqaes ou de outros instrwnentos de garantia, conforme 

se explicou para as off-shore Cayman). 

251)Aquilo que resulta da documenta$fo dos autos subscrita pessoalmente, 

como ultimate beneficial owner das off-shore Goes Ferreira, 6 que os Drs. 

Jose Goes Ferreira e Carlos Bessa Monteiro eram os verdadeiros e h icos  

titulares juridicos, isto 6, os verdadeiros e filtimos beneficihios 

econ6micos das off-shore Goes Ferreira. 



252)Que agora venham dizer que nenhum interesse tinham t facto totalmente 

desconhecido do arguido e no qual tambtm niio se acredita, sendo que o 

ora recorrente, em momento algum, participou em conversas ou 

negociaqBes incidentes sobre estas sociedades. 

253)k incompreensivel e a decisb recomda niio fundamente de forma 

suficiente a sua decisiio neste ponto: 

i. Porque 6 que, sendo completamente alheios As sociedades, 

os Drs. Jos6 Goes Ferreira e Carlos Bessa Monteiro 

assinaram repetida e pessoalmente, sem qualquer ressalva, 

diversos documentos relativos a estas sociedades em 

variados momentos, tendo at6 retido copia de alguma 

documentaqiio? 

ii. Porque 6 que, sendo completamente alheios i s  sociedades, 

figwaram repetidamente e sem qualquer ressalva em 

diversa documentaqiio, incluindo declarag8es de irusi, 

como "beneficiirios/donos das sociedades" (cf. documentos 

de fls. 156 a 157v., 279 a 279v. e 453 a 453v., pasta 1) 

254)Tarnbkm nib 6 explicado na decisiio recorrida porque 6 que niio se atribui 

qualquer relevhcia o facto de, em representaqiio da Hendry, Goes Ferreira 

e Bessa Monteiro, eles prbprios, terem celebrado em 27.12.1996 urn 

contrato com o BCP, atraves da SFE, nos termos do qual mandataram o 

BCP para aplicar em activos financeiros o saldo disponivel da conta, sendo 

o BCP totalmente livre de fazer investimentos e desinvestimentos. 

255) E como 6 que niio se atribui relevhcia A circunstihcia de na mesma data 

ter sido aberta conta banciria da Hendry no BCP, ficando Goes Ferreira e 

Bessa Monteiro autorizados a movimentar essa conta, que tr6s dias depois 

teria recebido uma autorizaqiio de descoberto de 600.000 contos. 

256)Bem como de niio se dar relevbcia e sem qualquer fundarnentaqiio ao 

facto Bem como de o o r g b  de administraqiio da Hendry, em 02.06.97 

tenha deliberado conferir poderes a Goes Ferreira e Bessa Monteiro para, 

conjunta ou separadamente, abrirem, movimentarem e encerrarem contas 

bancsuias em qualquer subsidihia do BCP, em Portugal ou em qualquer 
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outro pais (cf. fls. 155v., pasta I), o que sucedeu tambkm com a Sherwell e 

Sevendale; 

257)Como se explicaria que quem pretendesse apenas utilizar determinadas 

pessoas como titulares formais ou testas de ferro lhes permitisse dispor de 

amplissimos e totais poderes de abertura e movimentaqiio de contas com 

milhdes de euros de autorizaqdes de descoberto, de plena disposiqh sobre 

o patrim6nio das sociedades? 

258)Niio 6 possivel entender e a decisiio recorrida niio explica porque entendeu 

o contririo (sed que acreditou simplesmente na ciindida explicaqiio de que 

"assinavam tudo sem ler e de boa-fk e para fazer uma favor ao banco? fls. 

615). 

259) Acresce que as sociedades off-shore Goes Ferreira, para alkm de acqdes do 

BCP, investiram tambkm em acqdes de outros bancos nacionais, como o 

Banco Espirito Santo e Comercial de Lisboa, o BANIF, etc. (p. 204 e 513) 

e que essas participaqdes nfo eram irrelevantes (no Banif, por exemplo, 

chegaram a atingir um relevo percentual de cerca de 0,39% do respectivo 

capital social - facto alegado pel0 arguido e que n8o foi considerado 

provado ou n8o provado, simplesmente ignorado). 

26O)Nada destes factos k coerente com a estratkgia de "ficqW9 ou "simulqb" 

preconizada pela decisk; pel0 contrikio C natural - e quase 6bvio - que 

tais investimentos s6 se podem explicar por interesses pr6prios e 

instruqaes especificas dos donos e titulares das sociedades, os Drs. Josk 

Goes Ferreira e Carlos Bessa Monteiro. 

261)No que diz respeito a sociedade Hendry, consta dos autos uma carta datada 

de 20 de Agosto de 1997 e assinada por Goes Ferreira em que este solicita 

ao BCP "o encerramento das contas (. . .) devendo o saldo remanescente 

ser-nos remetido por cheque" (fls. 175v., pasta 1) - docurnento que foi 

alegadamente tido em conta na decis8o recomda (cf fls. 701), mas niio se 

percebe em que sentido, pois nada diz sobre se infirma ou confirma o 



alegado quanto ao mesmo pelo ora recorrente na sua impugnaqiio - nova 

concretizqiio da insuficiencia da motivaqiio da decisiio recorrida em 

mat6ria de facto. 

262) Se a sociedade 6 do BCP, como pretende a acusaqiio, e tern no BCP conta 

aberta, 6 normal que o saldo saia do BCP para ser remetido por cheque.. . 
ao alegado testa de ferro? Niio 6 e as conclus6es deficientemente 

fundarnentadas da decisiio recorrida padecem de err0 grave de julgamento 

neste ponto. 

263)Veja-se que os pressupostos enunciados pela decisiio recorrida para 

considerar que as of-shore Cayman eram "do BCP" nem sequer esses se 

verificam quanto ik of-shores Goes Ferreira, facto que representa 

contradiqiio insanhvel e que niio pode justificar-se com urna deficiente 

fundamentaqiio em declaraq6es de testemunhas que s b  contraditorias 

coma prova documental e corn as mais elementares regrade experiencia 

comum; 

264)O Banco de Portugal, alih, conhecia e acompanhou sempre de perto a 

evoluqiio dos cr6ditos concedidos a estas of-shore Goes Ferreira e sabia 

que se tratava de sitwq6es de (i) o financiamento por descoberto a loo%, 

(ii) exclusivamente concedido pel0 BCP, (iii) corn ausencia de 

contibuiqb de h d o s  proprios pelo Dr. Goes Ferreira, (iv) corn ausencia 

de garantias pessoais prestadas pel0 Dr. Goes Ferreira, (v) com existencia 

de urn mandato de gest50, ou (vi) a represenwh em assembleias gerais 

pela administrqh do Banco - tudo aquilo que na altura n k  suscitou 

qualquer reparo ao BdP, mas serve agora de suporte das irnputq6es feitas 

aos arguidos. 

265)E o proprio Banco de Portugal acompanhou as opq6es de gestiio e de 

reflexk contabilistica quanto a estas sociedades, considerada como 

correcta; 

266 )Tamb  CMVM o BCP jamais omitiu a pertenqa destas sociedades dos 

Drs. Goes Ferreira e Bessa Monteiro. 

267)A comparqb corn a sociedade Victory n3o 6 susceptive1 de fundar 

conclusb de que as restantes ofl-shore n k  eram, efectivamente, de Goes 

Ferreira - tal como resulta dos autos (cf., designadamente, fls. 382 a 417, 
114 
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pasta 2, referidas na p. 701 da decisiio, novamente sem explica~iio da sua 

relevhcia ou significado), a actividade de investimento desta sociedade 

caracterizava-se essencialmente por investimentos a mkdio prazo, n b  

desenvolvendo uma actividade de trading como sucedia com as "off-shore 

Goes Ferreira", e tendo investimentos em titulos de natureza 

completamente diferente, que niio eram activos essencialmente do BCP - 

logo, sendo uma sociedade com natureza e prop6sito totalmente diferente, 

at6 acompanhada por departarnentos diferentes, como se provou, n b  

permitia que se tirasse qualquer conclusiio como a que a acusqiio tirou; 

268)Ademais, deve salientar-se que as sociedades off-shore Goes Ferreira 

pagaram efectivamente, entre 1998 e 2004, um total de juros de 

€20.6 19.806, atrav6s da afecta~iio de dividendos recebidos e direitos 

alienados. 

269) Para al6m de terem, al6m disso, pago a totalidade dos demais juros devidos 

atravks tambkm do normal mecanismo dos descobertos em conta 

(overdrafls) autorizados. 

270)Sb pode, pois, concluir-se que, em virtude das razBes expostas e dos 

elementos constantes dos autos, as off-shore Goes Ferreira n h  foram, em 

momento algurn, detidas ou imputkveis a qualquer entidade seniio aos 

respectivos UBO, os Drs. Josk Goes Ferreira e Carlos Bessa Monteiro. 

271)O que niio s6 autorizava, como impunha, como foi efectivamente feito, e 

niio merece censura alguma a niio inclusiio das mesmas no perimetro de 

consolidagiio do BCP (o que seria, isso sim, errado e uma falsidade). 

272)A interpretagb dos factos provados objectivos (niio das conclus6es 

subjectivas nele contidos) preconizada pela decisiio recorrida niio pode 

tarnbkm ser aceite por fhdir  num todo supostamente uniforme kpocas 

completamente diferentes, quer em termos de desempenho da economia e 

bolsa, quer em termos da regularnentaqiio legal e das praticas banchias 

vigentes no seio do BCP, o que niio k minimamente correcto, tendo em 



conta quer o 11 de Setembro de 2001, quer a bolha tecnologica, quer a 

mais recente crise financeira. 

273) Especialmente o 1 1 de Setembro teve por consequencia enormes 

alteragaes ao nivel das inte~engaes legislativas dos Estados face a 

utilizagiio de empresas of-shore, agora vista com desconfianga, em virtude 

do manto de anonimato que proporcionavam as seus beneficiirios 

econ6micos, mas que at6 en tb  era perfeitamente aceite e tolerada e que 

resultararn num incremento das exigencias face ao registo de UBO das 

sociedades offhore (mesmo por parte das proprias jurisdigaes of-shore) 

e a todos os procedimentos bancirios relativos a sociedades of-shore que 

niio existiarn antes do 11 de Setembro de 2001. 

274)Foi, alih, na sequencia desse incremento de exigencias, e dos 

procedimentos internos de controlo, que o BCP veio a constatar a falha 

que consistia na existencia de sociedades of-shore sem beneficihrio 

registado - n b  especificamente as dos autos, mas em geral. 

275) Saliente-se, alibs, que a existgncia destas of-shore sem UBO conhecido 

era permitida, como evidencia o jb posterior aos factos Aviso 712009 do 

BdP. 

276)Saliente-se tarnbh que, conforme resulta deste texto, que s6 agora 6 

vedada a concessfo de credit0 a of-shore sem UBO conhecido. 

277)h tambkm de sublinhar que este acrescimo de intervenqb normativa veio 

ainda repercutir-se na pratica que vigorava anteriormente e que consistia 

na constituigiio e disponibilizaqiio massiva de sociedades offhore a 

clientes, para utilizaqiio das mesmas como veiculos de investimento, 

designadarnente em valores mobilihrios cotados em bolsa. 

278)Pretender, pois, que o BCP, e concretamente os arguidos ora condenados 

conceberam, ja antes de 2001, uma estratkgia para aumentar o valor do 

BCP e enganarem o mercado, quando estes nem sequer podiam prever as 

alteraqaes normativas que haviam de se suceder no tempo e, sobretudo, 

nib podiam prever a crise que veio depois do 11.09.2001, 6 totalmente 

absurd0 e inaceithvel. 
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279)A anterior pratica bancaria baseava-se na informalidade, na possibilidade 

de os clientes darem ordens e efectuarem operag6es com meras instrugces 

verbais - informalidade que foi, alias, decisiva no sucesso do BCP. 

280)Da mesma forma que era perfeitamente normal e habitual n b  ser 

conhecida dos 6rgios de aprovaqfo de crCdito - pela confidencialidade 

inerente a esse tip0 de sociedades - a identidade dos UBO de determinadas 

sociedades off-shore. 

281)Neste dominio, o BCP procedia como todos os outros bancos portugueses 

(ao menos por raz6es de concorrgncia) e, pelas mesmas raz6es de 

paralelismo competitivo, os bancos portugueses procediam como todos os 

bancos das economias mais desenvolvidas. Nas mais de 6 000 instituigces 

de crCdito que chegaram a estar registadas s6 nas ilhas Cayman nio existia 

urn regime exclusivo para os clientes do BCP e outro para os clientes de 

todos os demais bancos. 

282)Priticas que, como C exemplo o presente caso, se veio a concluir nio 

serem adequadas e suficientes e que vieram, com o tempo, a ser 

substituidas. 

283) Nio pode, pois, proceder m a  condenagio que se limita a ver urn conjunto 

vastissirno, disperso e desconhecido de factos, ocomdos ao longo de quase 

m a  dkcada, ii luz das mesmas prziticas e dos mesmos critCrios e, 

sobretudo, n k  pode condenar-se a luz de novas regras, nem tendo como 

refergncia de juizos de valor sobre a actual crise e sobre as suas causas e 

consequEncias, que tCm subjacentes as proclamag6es de lideres partidhrios 

e as sentengas condenat6rias de opinion makers com assento regular nos 

canais de televisk, pois tal resulta na aplicagiio retroactiva do direito 

sancionatorio, violadora do art. 3.O, n.O 1, do RGCO, e 29.", n." 1, da CRP. 

Ao contriirio do juizo de propose p6sturna, fez-se a "diagnose p6stuma": 

avaliou-se a falha, a anomalia, a doenga a luz dos conhecimentos presentes 

e n3o passados, o que C inadmissivel em direito sancionatbrio! 



284)E terd contribuido inclusivamente para que induzir que as declaraqaes de 

algumas testemunhas tambCm n3o tenham tido em conta a prsitica do 

Banco a data dos factos, mas sim prhticas actuais mais evoluidas. 

285)De qualquer forma, ainda que houvesse qualquer conhecimento do que 

quer que fosse menos licito por parte do om recorrente, nunca poderiam 

ter-se levantado duvidas quanto a correcta, verdadeira e rigorosa expresto 

das contas do Banco. 

286)Como se provou, as contas do Banco eram elaboradas por uma Direcqiio 

competente, sujeitas ao escrutinio dos orgbs de control0 interno, revistas 

e validadas pelo Centro Corporative, certificadas pelos Auditores 

Externos, aprovadas (trimestralmente) pel0 Conselho de Administragiio do 

Banco, analisadas pel0 Conselho Fiscal (depois Comissiio de Auditoria e 

Risco e pel0 ROC), re-aprovadas pelo Conselho Superior (depois tambkm 

pelo Conselho Geral e de Supervisfo), apresentadas em conferencia de 

imprensa A comunicaqfo social, submetidas a exame dos analistas 

financeiros, dos bancos de investimento e das casas de corretagem, 

remetidas ao Banco de Portugal e a CMVM e sujeitas a consulta publica 

no site do Banco. 

287) E isto, como se referiu, em todos os trimestres - pel0 menos desde 199 1, 

quando titulos do Banco (ADR) passaram a estar cotados na Bolsa de 

Nova Iorque - com ampla divulgaqiio phblica e anhcios de phgina inteira 

nos jomais. 

288) N3o C minimarnente credivel que algurna imperfeigik tivesse escapado a 

anhlise de tantos olhos e a fieira dos instrumentos de analise dos 

especialistas e, por isso, niio podia exigir-se de um membro do Conselho 

de Administrqh Executive que este tivesse a mais leve suspeita de que 

algwna coisa nfo estava correcta. (o que nem sequer aconteceu com 

nenhurn de todos os administradores - em n h e r o  de v k a s  dezenas - 

que assinaram contas consolidadas, ou individuais, das dezenas empresas 

do Grupo BCP). 

289)Niio C minimarnente credivel que possa ter existido a conscihcia (para 

n3o dizer intencionalidade) de erro por parte de centenas de intervenientes 

e que ningukm falou, ninguCm questionou, ao longo de anos e anos. 
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290) De qualquer forma, clarificando o respectivo regime juridic0 aplicavel, 

importa recordar, antes de mais, que at6 3 1.12.2004, as demonstraqdes 

financeiras do BCP eram preparadas de acordo com o Plano de Contas 

para o Sistema Bancirio (PCSB) e a consolidaqtio de contas obedecia ao 

disposto no Decreto-Lei n." 36/92, de 28 de Marqo e que o PCSB n b  

remetia, sequer supletivamente, para as Normas Internacionais de 

Contabilidade (IFRS). 

291)O art. 2" do Decreto-Lei n." 36/92, de 28 de Margo, apenas obrigava as 

instituigdes a ele submetidas a procederem ti consoli&iio de empresas 

que controlassem de mod0 exclusive, assentando o conceito de control0 

fundarnentalmente em direitos de voto e requeria alguma titularidade do 

capital social que nunca estaria preenchido quanto i s  17 sociedades off- 

shore. 

292) Em qualquer caso, mesmo que tivesse preenchido aquele conceito, o 

regime do PCSB no referido diploma niio previa quaisquer regras 

especiais que obrigassem a consolidagtio das hoje conhecidas como 

entidades de finalidade especial (SPE - special purpose entities - ou SPV 

- special purpose vehicles), estando, alih, quanto a esta total omissib de 

regras especificas que obrigassem it consolidagiio das SPE, em sintonia 

quer com as regras legais vigentes noutros paises europeus, quer com a 

prbpria IAS 27, entiio vigente. 

293) Neste contexto, a pratica absolutamente generalizada - em Portugal como 

na Europa - era, at6 01.01.2005, de ntio consolidar essas entidades, por 

ser pacific0 o entendimento de que nada na lei e nas normas 

contabilisticas apliciveis impunha faz6-lo. 

294) Por conseguinte, at6 1 de Janeiro de 2005, data da entrada em vigor das 

IFRS como base contabilistica de refertncia para a preparagb das 

dernonstrag6es financeiras das sociedades cotadas, nem em Portugal nem 



na maioria dos paises da Europa se procedia A consolidaqiio daquelas 

SPE, atenta a inexistgncia de regras que obrigassem a tal consolidagiio. 

295) Somente a partir dessa data de 01 .01.2005 C que passaram as sociedades 

cotadas a estar, entre n6s, sujeitas it norma intemacional de contabilidade 

SIC 12, que estabelece pressupostos especificos de que depende a 

consolidagb de SPE. 

296)De assinalar que estes pressupostos de consolidaqio de SPE fixados na 

SIC 12 nio coincidem nem se confundem com a acima transcrita regra do 

artigo 2.", n." 2, do Decreto-Lei n." 32/96, uma vez que apelam a critkrios 

de aferiqiio da existgncia de control0 que siio distintos e muito mais 

abrangentes do que os previstos naquele diploma, valorando aspectos que 

ali eram ignorados. 

297) Em conforrnidade corn o exposto, apenas a partir de 2004, no quadro do 

process0 de preparaqiio da adopqiio das JFRS, k que o BCP comeqou a 

analisar as relaqaes por si estabelecidas com SPE de forma a verificar da 

necessidade da sua consolidaqio a partir de 01 .01.2005, it luz da SIC 12. 

298) Nesta data, como ficou j6 plenamente evidenciado, as responsabilidades 

das 17 sociedades off-shore encontravam-se j6 totalmente liquidadas e as 

pr6prias sociedades tinham j6 sido dissolvidas. 

299)A demonstraqiio de que s6 a partir de 2005 C que, em Portugal e no 

estrangeiro, se sentiu a necessidade de proceder ii consolidaqiio das SPE 

resulta da mera observaqiio do mod0 como as coisas se passaram na 

realidade, constatando-se que, nesse ano de 2005, grandes instituiqaes 

nacionais e europeias registaram, por forqa da adopqiio das IFRS, 

impactos significativos nos seus balanqos decorrentes da consolidaqiio de 

SPE A luz da SIC 12 - mais urn facto alegado e que niio mereceu 

pronhcia por parte da decisb recorrida, no sentido de ter sido ou n b  

provado; 

300)Como 6 manifesto, as demonstrq6es financeiras destas entidades 

relativas aos exercicios anteriores, preparadas ti luz das anteriores normas 

contabilisticas, niio estavam erradas e, muito menos, falsificadas - do que 

se tratou foi, antes, de proceder A inclusib no h b i t o  da consolidagiio de 
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entidades que ja existiam, mas, face as nonnas anteriores, estavam dela 

excluidas. 

301)Acresce ainda que o art. 5." do Decreto-Lei n." 36/92 autoriza 

especificamente que, por decisb livre da instituigb de crkdito, esta opte 

por excluir da consolidag% empresas quando "as partes representativas 

do seu capital social forem detidas exclusivamente, tendo em vista a sua 

cessio posterior, a curto prazo", o que constitui raZo adicional para que, 

em qualquer caso, ainda que fossem exactas as alegaq8es da decisb, a 

decisb de nio consolidaqio tambkm niio merecesse censura, ainda menos 

criminal, por ser expressamente autorizada pelas normas apliciveis. 

302)Em face de todo o exposto, deve concluir-se que as referidas 17 

sociedades off-shore nio estavam obrigatoriarnente sujeitas a 

consolidaqio por parte do Banco - como nio estavam as off-shore Goes 

Ferreira - sendo inteiramente correct0 as operagbes com elas realizadas 

serem tratadas no gmbito do crkdito concedido, como o foram. 

303)Do que se disse resulta patente, tambCm, o err0 em que se income ao 

analisar esta questk A luz das regras de consolidagiio, como a SIC 12, 

apenas vigentes desde 2005, e ao avaliar registos contabilisticos 

efectuados a luz das normas ent.50 aplichveis (o PCSB) com base nun 

referencial contabilistico absolutamente distinto (as IFRS). 

304) Supor no momento presente que as relaq8es com estas off-shore deveriam 

ter sido analisadas A luz das regras de consolidagio actualmente vigentes 

desde 2005, nomeadamente a SIC 12, mais nio k, novarnente, do que 

valorar o passado com os olhos do presente, e traduz-se tarnbkm na 

avaliwiio de registos contabilisticos efectuados a luz de nonnas enao 

apliciveis e obrigatbrias (o PCSB) com base num outro referencial 

contabilistico (IFRS). 

305)Resulta de tudo o exposto que nib procede, de forma algurna, o 

pressuposto - insubsistente e indemonstrado - em que assenta toda a 



decisgo quanto a informqb financeira divulgada, a saber, que o BCP 

deveria ter incluido nas suas demonstragdes financeiras consolidadas as 

of-shore Cayman, as of-shore Goes Ferreira e a Comercial Imobilihia. 

306) Esta C, na verdade, a h i c a  imputaggo (porque t o ponto fundamental de 

to& a decisgo) que impende sobre os arguidos - de terem determinado ou 

permitido a ngo consolidagb daquelas entidades, contra as normas que 

alegadamente impunham o contrhio. 

307)Atk 31 de Dezembro de 2004 como se disse, a contabilidade das 

instituigdes financeiras regia-se pel0 Plano de Contas do Sector Bancirio 

(PCSB, publicado em anexo A Instruggo do Banco de Portugal n." 4/96). 

308)Apos 1 de Janeiro de 2005, as instituigdes financeiras passaram tambkm a 

estar submetidas (i) As Normas de Contabilidade Ajustadas (NCA), 

relativamente As contas individuais e As Normas Internacionais de 

Contabilidade (NIC) / Normas Internacionais de Relato Financeiro 

O\TIRF/IFRS) relativamente As contas consolidadas 

309)Estas regras foram publicadas pela Instruggo no 2312004, do Banco de 

Portugal, que foi sujeita a ajustamentos durante o ano de 2005. 

310)A base para esta alteraggo foi o Regulamento CE no 1606/2002 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19-07. 

31 1)O provisionamento dos activos das instituigdes de crkdito era regulado, no 

period0 considerado, tambCm pelas disposifles constantes do Aviso n." 

3/95 do Banco de Portugal. 

312)O Capitulo I1 - Normas e Principios Contabilisticos, n." 2, do PCSB, 

enumera um conjunto de principios subordinados a urn objectivo central - 

o de que as contas das instituigdes de crkdito apresentem uma imagem 

verdadeira e apropriada do patrimonio, da situaqiio financeira e dos 

resultados. 

313) Entre esses principios contabilisticos fundamentais estiio os principios da 

materialidade, que refere que " ...as d e m o n s ~ d e s  fmanceiras devem 

evidenciar todos os elementos que sejam relevantes ...", e da prudencia, 

que aponta para "niveis de precaugh exigidos por estimativas realizadas 

em condi~des de incertezayy mas estabelece tambkm que isto deve ser feito 
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"nlo permitindo (. . .) a criaglo de reservas ocultas ou provisaes excessivas 

ou a deliberada quantificaglo de activos e proveitos por defeito ou de 

passivos e custos por excesso" (sublinhado nosso). 

314)No Capitulo IV - 2 do PCSB, intitulado "Lista e h b i t o  das contas", esta 

definida a rubrica 61, -"Provisdes Diversas", a qua1 "[rlegista as provisdes 

constituidas para os fins previstos nas subcontas seguintes: 

61 0 - Para riscos gerais de cridito 

ProvisBes para fazer face aos riscos gerais de cridito, corn 

exclusio das "ProvisBes para cridito de cobran~a duvidosa e 

cridito vencido". 

61 00 - Para credit0 concedido 

(.-) 

61 3 - Para outros riscos e encargos 

ProvisBes para fazer face a outros riscos e encargos nio previstos 

nus subcontas anteriores, mas afectas a Jinalidades especijicas. 

61 9 - Para riscos bancdrios gerais 

ProvisBes nio previstas nus subcontas anteriores nem afectas a 

Jinalidades especijicas. ". 

315) Quanto as provisdes para risco especifico de crkdito, estas dividem-se, nos 

termos do PCSB, em: 

a) provisdes minimas obrigatbrias @ara cridito vencido e crkdito de 

cobran~a duvidosa - de acordo com os valores minimos resultantes da 

aplica~io dos critirios estipulados pel0 Banco de Portugal em funqo 

do pen'odo decomido desde a data do vencimento da prestaqiio de 

capital ou juros); e 

b) provis6es para situapks especijlcas decididas pela gestio. 

316)Por seu turno, o Aviso n." 3/95 prevg, no seu art. lo, a constituiglo de 

provis6es com diversas finalidades e, no que respeita especificarnente ao 
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risco de crkdito, prevC que sejam constituidas provisdes para riscos 

especificos de crkdito e riscos gerais de crkdito. 

317) Segundo resulta do art. 2" do Aviso, as provisdes para risco especifico de 

crkdito devem ser constituidas para crkdito vencido e para outros crkditos 

de cobranga duvidosa. 

318)As provisdes para crkdito vencido correspondem a uma percentagem do 

valor do crkdito, cujo montante varia em hgi io  da antiguidade do seu 

vencimento e que k maior quando o crkdito niio dispde de garantia e menor 

quando o crkdito C garantido (art. 3', n." 4). 

319)Para o efeito, os virios tipos de crkdito s b  enquadrados em classes de 

risco em fungiio do period0 de tempo decomdo desde o respectivo 

vencimento. 

320)De referir, tambkm, que resulta do art. 3", n." 3, do Aviso que a 

reestruturaqbo de um crkdito vencido, mediante a sua prorrogagiio ou 

renovagb, interrompe a contagem dos periodos previstos no art. 2", n." 4, 

e isenta as instituigdes de constituirem as respectivas provisdes em duas 

hipbteses: (i) se forem adequadamente reforgadas as garantias constituidas 

ou (ii) se forem integralmente pagos pel0 devedor os juros e outros 

encargos vencidos. 

321)Nos termos do art. 4" do Aviso, siio considerados outros crkditos de 

cobranga duvidosa os seguintes: 

a) As prestaq6es vincendas relativas a operaq6es de crkdito em que se 

verifique que asprestaq6es em mom de capital e juros excedem 25% do 

total do capital em divida acrescido dos juros vencidos; 

b) As prestaq6es vincendas de todos os criditos concedidos a um 

mesmo cliente, quando o valor global das presta~6es em mora de 

capital e juros relativos a esse mesmo cliente represente pelo menos 

25% do total do capital em divida acrescido dos juros vencidos. 

322)As provis8es para riscos gerais de crkdito, que consideram a totalidade do 

credit0 concedido pela instituigiio, devem corresponder a cert. 

percentagem (entre 0,5% e 1,5%) dos valores que constituem a sua base de 

incidkncia (art. 7 O ,  n." 3). 
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323)A partir de 2002, o Banco de Portugal -- por ter concluido que a mera 

observkncia das normas mechicas regulamentares estava a conduzir as 

instituiqaes de crkdito a resultados insatisfatbrios - passou a exigir que os 

bancos passassem tambkm a reportar as chamadas provisaes econbmicas. 

324)Estas provisaes econbmicas, cujo valor 6 apurado com base na andlise 

efectuada pel0 Conselho de Adrninistraqh Executivo e suportada por um 

relatorio dos auditores externos, assentam numa estimativa realizada a 

partir de uma analise global da carteira de crkdito concedido pelo banco, 

que abrange n b  apenas o credit0 vencido e o de cobranqa duvidosa mas 

tambkm o crkdito vincendo associado a crkdito vencido, o crkdito 

reestruturado, outros crkditos que possam dar sinais de eventuais 

problemas de cobranqa no futuro e, por ultimo, o crkdito "vivo" concedido 

pel0 Banco e que nfo apresenta quaisquer sinais de imparidade. 

325)A analise do risco de crkdito 6 feita numa perspectiva econbmica, com 

base em arnostras significativas, sendo que, no caso do BCP, a prbtica 

seguida conduzia a uma anblise muito ampla, incidindo em regra sobre 

dois tergos do crkdito vencido e urn terqo do crkdito 'tivo". 

326)Em contraponto ao cdc te r  "mechico" e, por assim dizer, "cego" das 

provisaes constituidas ao abrigo do Aviso 3/95, as provisaes econbmicas 

resultarn de uma analise real e aprofundada da carteira de crkdito e 

permitem atender a factores de ordem economica, como as maiores ou 

menores perspectivas de recuperaqiio de urn crkdito (em funqfo, 

designadamente, da evolugb da actividade do devedor), a eventual 

valorizagh ktura das garantias de que ele beneficie, o historial de perdas 

na carteira de credit0 vivo, a composiqiio da carteira (habikyzo, consumo, 

leasing, etc.), etc. 

327) Por essa r u b ,  o relatorio de provisties economicas transmite urna imagem 

mais proxima da realidade da situaqk da carteira de crkdito da instituiqfo 

e das necessidades de provisionamento dos riscos de crkdito. 



328)O relatbrio de provis6es econbmicas pennite, com efeito, avaliar se o 

provisionamento realizado com base nas regras do Banco de Portugal 6 o 

adequado ou se, pel0 contrhio, se revela insuficiente ou mesmo excessivo; 

na primeira hipbtese, o Banco de Portugal tem a possibilidade de ordenar a 

constituiqiio de provis6es complementares e o prbprio banco pode, por sua 

iniciativa, realizar provis6es que cubram, total ou parcialmente, a 

diferenqa entre as provides "regulamentares" e as econbmicas. 

329)Nos anos de 2002 a 2007, verifica-se que o Banco disp6s sempre de 

valores muito elevados de provisaes genkricas, niio alocadas, as quais, pela 

sua natureza, visavam cobrir riscos n k  identificados especificamente. 

330)Em segundo lugar, 6 tamb6m patente que o Banco manteve, ao longo de 

todos os anos considerados, urn nivel significative de provisaes acima dos 

minimos exigidos pel0 Banco de Portugal. 

331) Em terceiro lugar, e comparando os valores totais de provis6es econbrnicas 

com os valores globais das provisaes constituidas para riscos especificos e 

riscos gerais de crbdito, para riscos banchrios gerais e para outras 

finalidades, verifica-se que em todos esses anos, de 2002 a 2007, as 

provis6es efectivamente constituidas pel0 BCP excederam o total das 

provis6es econbrnicas calculadas como necesshias. 

332)Concretamente, o valor desse excess0 foi de 43.492.000 euros em 2002, 

100.649.000 euros em 2003, 9.877.000 euros em 2004, 3.605.000 euros 

em 2005,2.361.000 euros em 2006 e 780.000 euros em 2007. 

333)Significa isto que o Banco manteve mecanismos de cobertura, 

nomeadamente atraves das referidas provis6es para riscos gerais de credit0 

e provisiio para riscos banchios gerais, que lhe perrnitiriam salvaguardar 

os irnpactos dos riscos de perda que em cada exercicio pudessem 

eventualmente niio estar especificamente identificados. 

334)A anilise 6, por6m, ainda mais expressiva em termos de contas 

consolidadas, pois tendo em conta os relatbrios de 2002, 2003 e de 2004, 

e tendo em conta em particular a provisb para riscos banchios gerais no 

valor de 200 milhaes de euros, deve considerar-se que o BCP procedeu, 

no momento devido, A divulgqilo dos principais riscos que conduziram a 

esta provish de 200 milhaes de euros e que poderiam afectar a sua 
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performance e as suas demonstraqiles financeiras, sendo que na data niio 

existia naturalmente qualquer certeza relativamente ?i forma como 

evoluiriam os mercados financeiros internacionais. 

335)NZo existia qualquer dkfice de provisionamento, pois, em verdade, em 

conformidade com o disposto no Aviso 3/95, urn crkdito s6 se considera 

vencido, para efeitos de suscitar a necessidade de constituiqiio de urna 

provisiio especifica para crkdito vencido, se como tal for declarado por, na 

data do vencimento, o serviqo da divida niio ter sido satisfeito e o valor 

das garantias de que o crkdito goza (0s vulgarmente chamados, em 

anglicism0 que entrou nos usos, "colaterais") niio cobrir adequadamente o 

valor em divida; 

336)Dos factos em apreqo decorre que os crkditos ?is 17 sociedades ofJlshore 

Cayman foram concedidos atravks de autorizaqiio de descoberto em conta 

(overdraft), garantidos pelos valores mobiliiirios entretanto adquiridos 

pelas 17 sociedades e que desde que os crkditos foram concedidos atk 

2000, o valor dos titulos detidos pelas 17 sociedades ofS-shore Cayman era 

superior ao montante de crkdito utilizado, sendo que sd a partir de 2001 t 
que o saldo entre o valor dos titulos e dos emprkstimos em divida passou a 

ser negativo. 

337)No entanto, tomando como referCncia a informaqBo disponivel 

publicamente, designadamente a traduzida nos price-targets e nas 

expectativas dos analistas relativamente ?i evoluqgo do titulo BCP, 

existiam raz6es que justificavam a expectativa de que poderia existir uma 

apreciaqk do valor dos titulos e, dessa forma, um aumento da cobertura 

dos financiamentos. 

338) Tendo em conta que pel0 menos at6 2000 os crkditos concedidos estavam 

integralmente cobertos pel0 valor das garantias de que gozavam, niio era 

entio necessiiria a constituiqiio de provis6es especificas para esses 

crkditos. 



339) 0 facto de, a partir de 2001, o valor dos activos dados em garantia se ter 

tornado inferior ao valor dos crkditos niio determina, sem mais, a 

necessidade de constituiqiio de provis6es especificas para esses crkditos; 

para o efeito, seria necessfuio ou que os crkditos estivessem vencidos e 

nio gozassem de garantias adequadas ou que pudessem considerar-se de 

cobranqa duvidosa - o que niio aconteceu. 

340)De acordo com o direito que regulava os referidos contratos de crkdito 

(direito das Ilhas Cayman) resulta que o prazo pel0 qua1 o crkdito 6 

concedido (inicialmente de 6 meses) se prorroga automaticamente por 

periodos sucessivos de 6 meses na falta de acordo das partes em sentido 

contkrio feito por escrito com 15 dias de antecedencia relativamente ao 

termo do prazo (ou, pel0 menos, embora os contratos nio o refiram, 

enquanto niio for manifestada pel0 Banco, com a mesma antecedencia, 

vontade contrkia a essa prorrogaqiio). 

341)Consequentemente, e de acordo com o regime legal vigente nas Ilhas 

Cayman, os crkditos sb se venceriam no final do period0 de 6 meses 

estipulado inicialmente ou no final de algum dos sucessivos periodos de 6 

meses de prorrogaqiio da sua vighcia, se as partes acordassem nisso ou, 

pel0 menos, se o Banco se opusesse tempestivamente A automhtica 

prorrogaqgo. 

342) 0 s  crkditos em causa seguiam, pois, urn regime prbximo do nosso regime 

civil dos crkditos puros, pel0 que o seu vencimento dependia da 

interpelaqiio dos respectivos devedores para o cumprimento, o que n b  

aconteceu. 

343)Uma vez que o Banco nlo interpelou as sociedades devedoras para 

cwnprirem as obrigaq6es decorrentes dos crkditos concedidos, eles niio se 

venceram e niio existe hdamento, por esse motivo, para lhes aplicar o 

regime de provisionamento dos crkditos vencidos. 

344)Ainda que niio se entendesse, porkm, que, pelas raz6es apontadas, os 

crdditos n b  se podem considerar vencidos, a verdade k que a pratica 

adoptada pelo Banco - e en% generalizadamente adoptada na Banca - 

relativamente a crkditos por descoberto autorizado em conta com as 

caracteristicas dos concedidos Quelas 17 sociedades era de, uma vez 
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verificado o nlo cumprimento e a insuficisncia das garantias, somente os 

considerar vencidos por decisb especifica, v.g. quando se entendesse que 

havia raz6es para concluir pela nlo satisfaqlo desses mesmos crkditos. 

345)Ou seja, a decisgo de declarar vencidos os crkditos por descoberto 

concedidos iquelas sociedades era uma decisfio de gesGo e nlo um mero 

efeito automhtico da mera ultrapassagem de prazos contratuais sem 

pagamento de juros ou reforqo de garantias (pelo que, alih, o sistema 

inforrniitico, ao contrhrio dos crkditos com vencimento definido, nio 

emitia aviso de vencimento). 

346)0ra, relativamente Aqueles crkditos detidos sobre as 17 sociedades 08- 

shore, nunca estes foram considerados vencidos pel0 BCP, pel0 que 

tarnbkm por ai sucumbe a pretensiio de lhes aplicar o regime de 

provisionamento reservado ao crkdito vencido. 

347) Por outro lado, niio 6 tarnbkm verdade que nlo tenharn sido pagos juros, 

pois, na verdade, foram pagos juros pelas 17 sociedades ofl-shore, antes 

de mais atravks da utilizqiio do valor de dividendos relativos as acq6es 

detidas pelas sociedades, do cuplo das ABN Notes e do valor da venda de 

direitos de subscriqZo inerentes a essas acq6es. 

348) Acresce que os juros foram lanqados a descoberto, por dkbito nas contas 

de cada uma dessas 17 sociedades devedoras, o que implicou 

efectivamente, em boa tkcnica banchia, a extinqiio do credit0 de juros e a 

sua substituiqlo por um crkdito por descoberto autorizado (overdraft). 

349) Mas h8 mais: quando em Dezembro de 2002 foi paga pel0 ABN Arnro 

Bank NV (ABN) pela compra da carteira de acq8es do BCP, a quantia de 

€154.538.390, correspondente a 50% do preqo, essa quantia permitiu 

liquidar e pagar integralmente todo o descoberto correspondente aos 

juros, comiss8es e outros custos (provenientes de operaq6es cambiais) das 

17 off-shore Cayman, que engo ascendia a cerca de €82 milhaes, 

pagamento integral que foi efectivamente feito. 



350)Por idtimo, nio existe fundamento para se pretender que os diversos 

crkditos se mantivessem os mesmos ao longo deste periodo, como 

aparentemente pretende a decisio recorrida. 

351)A este respeito, deve tomar-se em consideraqb que, depois de em 

20.12.2002 terem sido celebrados relativamente As 17 sociedades of-shore 

acordos de sewiqos fiducikios com Frederico Moreira Rato, llidio Duarte 

Monteiro e J o b  Bernardino Gomes, atravks dos quais estes assumiram, 

formal e substancialmente, a qualidade de UBO dessas sociedades, foi 

acordado com os mesmos que os financiamentos concedidos as sociedades 

ficassem com vencimento a 10 anos (e, bem assim, clarificado que os 

eventuais ganhos que decorressem de uma valorizaqio das carteiras de 

titulos, apbs pagos os financiamentos e um fee ao Banco, pertenceriam 

integralmente aos referidos UBO). 

352) Por via desses acordos, os crkditos decorrentes dos contratos de descoberto 

autorizado foram, pois, object0 de extensb dos prazos de vencimento para 

10 anos. E nisto nada interferem as posteriores vicissitudes do contrato. 

353) Ora, como acima se referiu, a reestruturaqgo de crkditos, designadamente 

por via da sua prorrogaqio, 6 factor susceptive1 de deterrninar a 

intermpqio da contagem dos prazos previstos no art. 2", n." 4, do Aviso n." 

3/95 e de isentar os bancos de constituirem as respectivas provisdes 

designadamente quando se mostrem pagos os juros vencidos. 

354)Por outro lado, conforme acirna se disse, na sequCncia dos contratos de 

compra e venda de acqdes e de emissgo de "Equity Linked Notes", que as 

17 sociedades celebrararn em 29.1 1.2002 com o ABN Arnro Bank NV 

(ABN), os dkbitos daquelas sociedades perante o BCP forarn parcialmente 

pagos em 6/12/2002, num valor total de €1 54.538.390, que permitiu o 

pagamento da totalidade dos juros, comissdes e encargos vencidos e at6 de 

parte do capital. 

355)Esta estipulqio do vencimento detenninado para 10 anos e liqui&iio 

integral dos juros vencidos (e atk de parte do capital), em 2002, 

interromperia a contagem de quaisquer prazos de vencimento que 

porventura estivessern - e nlo estavam sequer - a contar entiio, para 

efei tos de provisionamento. 
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356) Acresce que, em 3 1.12.2003, os 3 UBO procederam A liquidagio integral 

dos dkbitos daquelas 17 sociedades, ainda que utilizando para o efeito 

crkditos pessoalmente concedidos pel0 BCP. 

357)A extingio dos crkditos primitives e o surgimento de crkditos, com outros 

devedores, sempre levaria tarnbkm, no final de 2003, a que deixasse de se 

justificar a constituigio de provis6es especificas para esses novos crkditos. 

358)Por todas estas razdes, nio se impunha, nos exercicios de 2002 e 2003, a 

constituigio de provisdes especificas para crkditos vencidos ao abrigo do 

regime do Aviso 3/95 relativamente aos crkditos detidos sobre as 17 

sociedades off-shore. 

359)Mas mesmo admitindo, sem conceder, que se considerasse que os crkditos 

sobre as 17 sociedades ofihore se venceram no inicio de 2001, teria de se 

ter em conta o seguinte, relativamente aos exercicios de 2002 e 2003. 

36O)Quanto a 2002, o valor das provisdes especificas necesshias, a luz do 

Aviso 3/95, para fazer face a diferenga entre o valor dos creditos e a parte 

nio garantida, (no pressuposto de que os crkditos se encontrassem 

vencidos desde o inicio de 2001) seria de €212.664.000. 

361)Porkm, o BCP constituiu nesse ano urna provisfo para riscos banchios 

gerais no montante de € 188.000.000 (€200.000.000 em base consolidada) 

para fazer face aos riscos inerentes a actividade do Grupo, incluindo a 

desvaloriza@io das garantias associadas ao crkdito concedido, no contexto 

da conjuntura econ6mica nacional e dos contingentes desenvolvimentos 

internacionais. 

362)Reitere-se que esta decisio, que teve em consideragio a incerteza que 

subsistia nos mercados de capitais e assentou em perspectivas 

conservadoras, teve o consentimento e apoio do Banco de Portugal (e 

mostra-se hoje sufragada pelas orientagdes mais recentes dos principais 

reguladores europeus, conforme acima se disse). 



363)Tal como resulta do que acima se referiu, sendo as provisaes para riscos 

banchios gerais provisaes que, por definigb, nio s b  afectas a nenhuma 

finalidade especifica, C absolutamente razohvel que elas sejam tidas em 

consideragiio quando se trata de avaliar se o nivel geral de 

provisionamento de um banco em determinado exercicio k ou n b  

suficiente em face de uma situagio da sua carteira de crkdito 

pretensamente diferente daquela que foi considerada nesse mesmo 

exercicio. 

364)Acresce que o valor total de provis6es genericas constituidas nesse ano 

pel0 BCP (incluindo a referida provisiio para riscos bancsos gerais) 

ascendia a €624.793.000. 

365)Ademais, em 2002, o relat6rio de provis6es econ6micas apresentado ao 

Banco de Portugal revelava nas contas individuais que o total das 

provis6es necesssas seria de €864.593.000, incluindo o montante de 

€3 1 1.432.000 correspondente a provis8es n b  especificamente alocadas, 

ao passo que o total de provisaes contabilisticas constituidas ascendia a 

€908.085.000, o que denota que havia um excesso de provis6es 

contabilisticas sobre aquelas economicamente necesshias que se cifrava 

em €43.492.000, nas contas individuais. 

366)PorCm, este excesso (que s6 demonstra prudkncia e contengb nos 

resultados) seri ainda maior se se considerar a diferenga entre os valores 

globais das provis8es contabilisticas e das provisaes econdmicas 

calculadas no seio do Grupo BCP em 2002, nas contas agregadas e 

consequentemente nas contas em base consolidada - hicas, repete-se, que 

neste process0 interessam - excesso esse que, nessas contas consolidadas 

do exercicio de 2002, ascende a €72.846.000. 

367)Verifica-se, em suma, que as provides de natureza genkrica existentes em 

2002 apresentaram sempre um valor superior ao do eventual dkfice de 

provisionamento resultante da alegada nio consideragio como vencidos 

dos crbditos concedidos hs 17 sociedades off-shore Cayman, e isto quer 

tomemos as provisBes na perspectiva do Aviso n." 3/95 quer na 

perspectiva econbmica. 
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368)Relativamente ao exercicio de 2003, e na versb da decisao recorrida, as 

provisaes que estivessem em falta, A luz das regras do Aviso do Banco de 

Portugal (caso os crkditos sobre as 17 sociedades se tivessem vencido no 

inicio de 2001), seriam porventura no valor de €294.996.000. 

369)Deverh ter-se em conta, porbm, tambtm aqui, que as provisaes genericas 

constituidas pel0 BCP, niio especificamente alocadas a cobertura de 

determinados riscos de crkdito, foram no valor de €61 7.640.000, o que foi 

ignorado. 

370)De relevo 6 ainda o facto de existir um significative excesso das provisaes 

constituidas pel0 BCP (num total de € 1.003.488.000) sobre o valor total 

das provis8es econ6micas (de €902.839.000, incluindo o montante de 

€499.718.000 correspondente a provisdes n2o especificamente alocadas), 

excesso esse que ascendia a nada menos do que €100.649.000, isto nas 

contas individuais. 

371)Considerando agora a diferenqa entre o valor global das provis8es 

contabilisticas constituidas no conjunto dos bancos nacionais do Grupo 

BCP, isto C, nas contas consolidadas, que foi de €1.134.929.000, e o valor 

global das provis6es econ6micas do Grupo, que era de apenas 

€988.59 1.000, verifica-se que o excesso de provis8es nas contas agregadas 

e consequentemente nas contas em base consolidada de 2003 6 de 

€146.338.000. 

372)Tudo considerado, tamb6m relativamente a 2003 se constata que o valor 

das provis8es constituidas pel0 BCP seria suficiente para cobrir o suposto 

dCfice de provisionamento que, numa perspectiva regularnentar ou numa 

perspectiva econ6mica, pudesse advir da n20 considerag20 dos crkditos 

das 17 ofl-shores Cayman como crkditos vencidos. 

373) De assinalar que, como acima jS se adiantou, para avaliar da adequaqgo do 

nivel geral de provisionamento para efeitos da transmissgo de uma 

imagem verdadeira e corrects, em todos os aspectos materialmente 



relevantes, da situaqiio da sociedade, pode (e deve) ter-se em conta o valor 

das provisaes econbmicas, privilegiando-o atk relativamente Aquilo que 

siio as exigCncias constantes do Aviso n." 3/95 do Banco de Portugal. 

374) Por um lado, viu-se jS que o proprio principio da prudkncia acolhido como 

norma jun'dica vinculativa no PCSB impae peremptoriamente evitar a 

criaqiio de reservas ocultas ou de provisaes excessivas. 

375)Acresce que toda a actividade de elaboraqb das contas de uma sociedade 

- incluindo as das institui~aes de crkdito - esta legalmente subordinada a 

urna finalidade suprema absolutamente prevalecente, que 6 a de ser feita 

uma representa~iio verdadeira e correcta da situaqiio patrimonial e 

financeira e dos resultados da sociedade ("true and fair view "). 

376)Este principio geral encontra-se hoje legalmente consagrado - com 

cadcter absoluto e prevalecente, repete-se - nos dois instrumentos 

comunithios mais relevantes em matkria de elaborqiio de contas, 

individuais e consolidadas, que siio a Quarta e a S6tima Directivas sobre 

sociedades (respectivamente a Directiva 78/660/CEE do Conselho, de 25 

de Julho de 1978 e a Directiva 83/349/CEE do Conselho, de 13 de Junho 

de 1983). 

377)Do art. 2" da Quarta Directiva e no art. 16." da Sktima Directiva, bem 

como do artigo 6." do Decreto-Lei n." 36/92, de 28 de Marqo, que 

estabelece, para as instituiqties de crkdito, as regras de natureza mais geral 

sobre a consolidaqiio de contas, decorre tambkm para as contas 

consolidadas "o objectivo de ser dada uma imagem fie1 do patimonio, da 

situqio financeira e dos resultados do conjunto das empresas 

compreendidas na consolidaqiio". 

378) 0 mencionado principio da verdadeira e correcta representqh ("true and 

fair view") assume-se, pois, actualmente, insiste-se como absolutamente 

prevalecente sobre as normas contabilisticas particulares (overriding 

principle), em terrnos tais que niio apenas autorizam, como juridicamente 

imptiem, a derrogaqh destas normas sempre que da sua estrita aplicaflo 

decorra urna imagem distorcida da realidade. 

379) Actualmente, sublinha-se. 
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380)Pelas razaes acima apontadas, a anhlise dos riscos da carteira de crkdito do 

Banco que 6 dada pel0 relatbrio de provisaes econ6micas tem natural 

aptid20 para reflectir mais fielmente uma "imagem verdadeira e 

apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, das 

demonstrag6es financeiras", em conformidade com os objectivos 

consagrados no PCSB e que representam a transposigiio para o plano de 

contas bancirio do primado da true and fair view. 

381)Ter-se-ii, pois, que ter em conta, que os valores de provisaes efectivamente 

constituidas pel0 BCP nas contas individuais - e, mais ainda, pel0 Grupo 

BCP, nas contas consolidadas - excediam sempre os valores minimos 

definidos no Aviso 3/95 e os prbprios valores apontados nos relatbrios de 

provisaes econbmicas relativos a esses exercicios, em termos tais que 

permitam concluir que o excesso e o nivel de provisaes genericas 

permitiria cobrir os riscos de perda nib especificamente identificados 

inerentes aos cr6ditos concedidos 2 s  17 sociedades em causa. 

382)Consequentemente, haveria que evitar o risco de que a constituigb 

adicional de provisaes pudesse conduzir, afinal, a urn 

sobreprovisionamento legalmente vedado pel0 principio da prudCncia - 

norma juridica consagrada no PCSB - e pudesse ate redundar em prejuizo 

da true and fair view postulada com caricter overriding nas Directivas 

cornunithias e, na legislag50 nacional, reafirmada no PCSB. 

383) Atentando agora nos exercicios de 2004 a 2007, ha que salientar, ab initio, 

que, como resulta dos factos, as dividas das 17 sociedades ofl-shore ao 

BCP foram em 24.03.2004 assumidas pela Townsend e por esta 

integralmente pagas ao BCP, tendo os meios financeiros utilizados para o 

efeito provindo de suprimentos efectuados pela EA, a qua1 tinha recebido 

um cr6dito do BCP no valor de €600.181.334,67. 

384)Este cr6dito concedido pel0 BCP i EA tinha contratualmente o prazo de 

vencimento de 1825 dias (cerca de 5 anos) e tinha tamb6m vencimento de 



juros de periodicidade anual, com primeiro vencimento de juros urn ano 

depois, em 30.03.2005, e era urn crkdito novo, a uma entidade distinta e 

corn caracteristicas distintas. 

385)Uma vez que o crkdito sobre EA 6, formal e materialmente, um crkdito 

novo, nZo existia raz8o para obrigar, relativamente a este crkdito, a 

constituigb de provis8es logo desde a sua constituig80, e muito menos 

existia fundamento para que fossem constituidas provisaes para risco 

especifico de crkdito. 

386)Acresce que este crkdito concedido a EA beneficiou de novas garantias 

pel0 devedor, designadamente (para alCm da garantia geral representada 

por um novo patrimonio que passou a ser responshvel pela divida e do 

inerente potencial de geragZo de cash flows futuros decorrentes da 

continuidade dos negbcios, designadamente projectos imobiliiirios em 

carteira e projectos futuros) de urna garantia negativa, a assung80 do 

compromisso de nZo alienagZo ou oneragiio (negative pledge) de um vasto 

conjunto de bens imoveis de que a EA era propriethia, identificados em 

dois anexos ao contrato de concessb de crkdito. 

387)Consequentemente (ainda alihs que do mesmo crkdito se tratasse - e nZo 

tratava) o facto de n b  existirem prestag8es de capital, juros e outros 

encargos vencidos e de terem sido reforgadas as garantias de que gozava 

tambkm levaria a que se entendesse n b  haver necessidade de realizar 

provisaes especificas para esse crkdito, atento o disposto no art. 3O, n.O 3, 

do Aviso 3/95, isto pelo menos antes de 30 de Margo de 2005, data do 

primeiro vencimento de juros do referido crkdito, o que bastari para 

contrariar a alegagb de dkfice de provisionamento nas contas do BCP 

relativas ao exercfcio de 2004 pela n b  consideragb de riscos especificos 

de crkdito associados ao crkdito sobre a Edificios Atlktico. 

388) Acresce ainda que o crkdito de cerca de 600 milhaes de euros concedido a 

EA foi object0 de inclusb e ansllise no h b i t o  do trabalho de revisiio da 

carteira de crkdito do Grupo BCP para efeitos do relatbrio de provisaes 

econ6micas apresentado ao Banco de Portugal relativo a 2004, no qua1 se 

concluiu pela adequa@o do nivel global de provisionamento da carteira de 

crkdito do Banco. 
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389) Por todas estas raz6es, mostra-se sustentado o provisionamento realizado 

em 2004 e, note-se, o valor total das provisaes econbmicas do BCP, 

conforme relatorio apresentado ao Banco de Portugal, era em 2004, nas 

contas individuais, em quase €10.000.000 inferior ao valor total das 

provisaes constituidas, o que tamb6m demonstra a suficidncia e adequaqiio 

das provisaes constituidas, sendo que o montante de provisdes 

econbmicas. 

390)E, nas contas agregadas e consequentemente em contas preparadas em 

base consolidada - que, niio 6 de mais sublinhar-se de novo, siio as imicas 

que aqui relevarn - o excess0 das provisaes contabilisticas sobre as 

provisdes economicas era de 48.298.000 euros. 

391) Em 2005, o concreto crkdito do BCP sobre a EA foi igualmente object0 de 

inclusiio e analise efectuada no imbito da revisiio da carteira de cr6dito do 

Grupo BCP para efeitos do relatori0 de provisaes economicas apresentado 

ao Banco de Portugal relativo a 2005 no qua1 se concluia pela 

razoabilidade do nivel global de provisionamento da carteira de crkdito do 

Banco. 

392)Em resultado dessa analise, e niio obstante ter sido reconhecido que o 

patrimbnio e perspectivas detidos por Edificios Atlhtico eram valiosos, 

foi decidido, tendo em consideraqiio eventuais atrasos na geragiio dos cash 

flows dos diversos projectos imobilikrios em que a Edificios Atlhtico 

estava envolvida, nomeadamente o Projecto da Baia de Luanda, alocar a 

este credit0 uma provisfo de €85.000.000, o que foi realizado, niio se 

tendo entendido justificada, pois, a constituigk de provisaes em montante 

superior. 

393)O nivel de conforto e adequaqk do provisionamento global das 

demonstraq6es financeiras consolidadas foi reforgado, no exercicio de 

2005, no imbito da transigiio para os IFRS, atravks da constituiqiio de uma 

provisiio para fazer face a aplicqiio do conceit0 de desconto (IAS 39) a 



carteira de crtdito com sinais de imparidade (crittrio n b  previsto nos 

principios contabilfsticos geralmente aceites em Portugal), com uma 

provisiio DCF de 140 milhaes de euros, provisiio adicional que resultou da 

entrada em vigor de novas regras no h b i t o  da aplicaqiio dos IFRS e que 

foi efectuada na data de transiqiio. 

394) Tal como em 2004, o valor total das provis6es efectivamente constituidas 

pel0 BCP em 2005 era superior ao das provisaes econbmicas, excess0 que 

era de €3.605.000 nas contas individuais (o montante de provisaes 

economicas considerado inclui um montante de €328.268.000 

correspondente a provisaes n b  especificamente alocadas) e de 

€1 3.8 15.000 nas contas agregadas e consequentemente em base 

consolidada, o que uma vez mais revela a sustentabilidade e a prudCncia e 

contenqiio do provisionamento efectuado pel0 Banco. 

395)Em 2006, o crtdito sobre a EA foi, uma vez mais, object0 de inclusiio e 

anblise no hb i t o  do trabalho de revisiio da carteira de crtdito do Grupo 

BCP para efeitos do relatbrio de provisaes econ6micas apresentado ao 

Banco de Portugal relativo a 2006, no qua1 se concluiu pela razoabilidade 

do nivel global de provisionamento da carteira de crkdito do Banco. Nas 

provisaes constituidas pel0 Banco, manteve-se, pois, a alocaqib de 

€85.000.000 ao crkdito sobre Edificios Atlhtico. Atente-se que, conforme 

referido acima, a partir sobretudo de Novembro de 2005 o Projecto Baia 

de Luanda comeqou a revelar ser um sucesso. 

396) Deste modo, em face do facto de o project0 imobiliiuio da Baia de Luanda 

revelar possibilidade de geraqb de grande valor e aprecihveis expectativas 

de Cxito, nib se afigurou necesshio o reforqo da provisiio constituida para 

aquele crkdito. 

397)Por outro lado, este crkdito sobre a EA tinha, recorde-se, um prazo de 

vencimento de 5 anos, pel0 que nib estava ainda vencido em 2006, o que 

tornava desnecessiria a constituiqiio de provishs especificas ao abrigo do 

regime do Aviso n.' 3/95. 

398)Niio se olvida que, neste ano de 2006, parte do crkdito sobre a EA foi 

reembolsado com fundos provenientes da alienaqiio de papel comercial 

emitido pela Comercial Imobilihia, ernpresa e n t b  pertencente ao Grupo 
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EA, que esse papel comercial integrou uma dotaqiio em espkcie feita pelo 

BCP ao seu Fundo de Pensdes e que ainda nesse ano se verificou que n b  

seria possivel obter o reembolso integral da quantia despendida na sua 

aquisiqio. 

399)Porkm, o que k decisivo 6 que nos documentos de prestaqiio de contas 

consolidadas relativas a 2006 o BCP registou as variaqdes de justo valor 

das contribuigdes em espkcie de papel comercial da Comercial Imobilihia 

para o Fundo de Pensdes a titulo de desvios actuariais. 

400)Diga-se ainda, relativarnente ao exercicio de 2006, que o total de provisdes 

econ6micas, conforme relat6rio apresentado ao Banco de Portugal, era 

nesse ano uma vez mais inferior ao total das provisdes contabilisticas 

constituidas pel0 BCP (€1.026.843.000 - o montante das provisdes 

econ6micas considerado inclui um montante de €225.873.000, 

correspondente a provisdes niio especificamente alocadas - 

€1.029.204.000). 

401)Tambkm nas contas agregadas e consequentemente em base consolidadas 

se verifica urn excesso das provisdes contabilisticas sobre as provisdes 

econ6micas, agora de €12.737.000, nio se apura, pois, uma vez mais, a 

existencia de urn dkfice de provisionamento relativarnente ao exercicio de 

2006. 

402)Em 2007, o remanescente do crkdito sobre EA foi liquidado atravks da 

daqb  em pagamento ao BCP da participqio que aquela detinha no capital 

da CI, correspondente a 68,34%, a qua1 foi devidamente contabilizada 

tendo em consideraqiio o valor da situaqiio liquida da sociedade i data e 

resultou na utilizaqio de parte dos 85 rnilhdes de euros anteriormente 

constituidos. 

403)Extinguiu-se, por isso, a necessidade de realizaqiio de qualquer 

provisionamento relativamente a este crkdito. 



404)Relativamente ao provisionamento efectuado quanto aos crkditos do Banco 

sobre as chamadas of-shore Goes Ferreira, vale naturalmente tudo o que 

se disse quanto A adequaqiio geral do provisionamento do Banco, quer em 

termos individuais, quer em termos consolidados. 

405)De acordo com os argumentos supra expostos, considera-se, numa 16gica 

regulamentar/prudencial, que os financiamentos concedidos niio estiveram 

em nenhum momento em situqiio que qualificasse como crkdito vencido 

para efeitos do disposto no Aviso 3/95 do Banco de Portugal ('Aviso'), em 

virtude dos seguintes aspectos: 

"3. " 

- I - Para efeiios da constiiuiqio das provis6es para cridiio 

vencido, os vtirios iipos de cridiio s io  enquadrados nus classes de 

risco indicadas no numero seguinte, as quais reflectem o 

escalonamento dos crkditos e dos juros vencidos em funqo do 

periodo decorrido apds o respectivo vencimento ou o periodo 

decorrido apbs a data em que tenha sido formalmenie apresentada 

ao devedor a exig2ncia da sua liquidaqdo. " (. . .) 
- 3 - A prorrogaqio ou renovaqio dos cridiios vencidos ndo 

interrompe a contagem dos periodos referidos no nlimero anterior 

nem isenta as instituiq6es de constituirem as respectivas provisdes, 

salvo se forem adequadamente reforqadas as garantias 

consiiiuidas ou se forem iniegralmenie pagos pel0 devedor os juros 

e outros encargos vencidos. " 

"4. " 
- I - Sio considerados outros criditos de cobranqa duvidosa: 

a) As prestaqo'es vincendas de uma mesma operaqb de crgdiio em 

que se verifique, relativamente cis respectivas preslaqo'es em mora 

de capital e juros, pelo menos uma das seguintes condiq6es: 

i )  Excederem 25% do capital em divida, acrescido dos juros 

vencidos; 

ii) Estarem em incumprimento h& mais de: 

Seis meses, nas operaqo'es com prazo inferior a cinco anos; 
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Doze meses, nas operaq6es com prazo igual ou superior a 5 e 

inferior a 10 anos; 

Vinte e quatro meses, nas operaq6es com prazo igual ou superior a 

I0 anos. " 

406) Por outro lado, e numa 16gica puramente econ6mica, a constitui~Zio de 

provisbes para fazer face ao risco econ6mico dos referidos financiamentos 

devera ser analisado tendo em consideracio o nivel global de provis8es 

constituido pel0 BCP durante os diversos periodos. 

407) Assim, o Banco sempre apresentou provis8es acima dos niveis minimos 

exigidos pel0 Banco de Portugal atravks do Aviso 3/95, as quais poderiam 

em cada momento ser alocadas a riscos especificos sem com isso estar em 

incumprimento com as regras prudenciais e os principios contabilisticos 

geralmente aceites. 

408) Adicionalmente, deve ser tido em considera~b que o Grupo possuia, de 

acordo com o definido pelo Banco de Portugal e em consonincia com as 

regras definidas pelo FASB (FAS 5) e IASB (IAS 39), provisdes para 

riscos gerais de crbdito e riscos banckios gerais, as quais pela sua natureza 

nfo se encontravam especificamente alocadas a nenhurn crkdito mas antes 

tinham como objectivo garantir a cobertura de eventuais riscos existentes 

mas ainda nfo identificados na carteira. 

409) Estas provisdes eram apuradas, ate 2005, de forma indiferenciadas como a 

aplica@b de uma percentagem, varibvel em funqfo do tip0 de credito, a 

cada crkdito concedido. 

410) Apesar do carkter genbrico destas provisbes, para efeitos da avaliqiio das 

provisaes econbmicas da carteira, o Grupo tinha em consideraqZio esta 

provisk e com base em criterios objectivos assentes na informaqiio e 

dados histbricos da carteira estimava um volume de provisks niio 

alocadas para efeitos da cobertura dos referidos riscos jb existentes mas 



ainda nil0 identificados e que nos diversos anos apresentou sempre valores 

superiores a Euros 300 milhdes. 

411) Desta forma demonstra-se que, ainda que n b  existindo uma alocagilo a 

estes financiamentos por os mesmos n b  terem sido avaliados, a data, pel0 

Grupo, corno passiveis de apresentar risco elevado, existiam provisdes no 

balanqo que permitiam mitigar este risco e se destinavam na sua essCncia a 

fazer face a este tip0 de situagdes a partir do momento em que fossem 

identificadas. 

41 2) Mas acresce ainda, no que is of-shore Goes Ferreira diz respeito, que todo 

o provisionamento efectuado foi object0 de informaq3o ao Banco de 

Portugal com vista ao acompanhamento por este e seguindo sempre as 

suas orientaqdes. 

413) Desde 2005, ano em que em funcilo da necessidade de preparar a transicilo 

para as FRS, o Grupo passou a analisar o risco associado ao crkdito 

concedido a sociedades of-shore na 16gica do definido nas IFRS, 

nomeadamente tendo em consideraqiio a SIC 12, as perdas relativas aos 

ofl-shore de Goes Ferreira encontravam-se integralmente provisionadas. 

414) Ap6s essa data as alteracdes verificadas nas provisdes alocadas a estes 

financiamentos resultaram exclusivamente da utilizagtio das provisdes no 

imbito das cedhcias de crkditos efectuadas em 2006 e 2007, das quais 

n3o resultaram quaisquer perdas adicionais para o Banco (consulte-se, a 

proposito, o Relat6rio e Contas de 2005, Volume TI, p. 77, nota 48). 

415) A cedCncia dos crkditos de sociedades of-shore de Goes Ferreira foi 

concluida durante o exercicio de 2007, pel0 que em 31 de Dezembro de 

2007 nil0 existiam quaisquer provisdes associadas a estas sociedades &do 

que o Banco niio possuia a essa data quaisquer financiamentos a estas 

sociedades. 

416) Considerando a natureza das operacdes vivas il data n b  nos parece 

razohvel o tratamento solicitado para juros e comiss6es relativas a estes 

financiamentos, dado que conforme acima referido nessa data n b  existiam 

quaisquer responsabilidades relativas a qualquer das sociedades of-shore 

mencionadas anteriormente. 
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417) De facto, conforme ja referido, o Banco de Portugal conheceu desde 

sempre com rigor e detalhe a situaqiio das offhore Goes Ferreira, tendo 

sido regularmente informado pel0 Banco de Portugal do provisionamento 

relativo i s  mesmas, bem como, de igual modo, quanto i cessiio de crCditos 

residuais que foi efectuada. 

418) 0 Banco de Portugal goza, legalmente, nesta matkria, do poder pr6prio de 

dar instruq6es especificas sobre provisionamento (cf., inter alia, o artigo 

18." do Aviso 3/95 do Banco de Portugal), pel0 que a confonnidade com 

as instruqbes do Banco de Portugal represents, neste caso, uma fonte 

suplementar de licitude e correcqiio da conduta do BCP. 

419) Ainda relativamente ao exercicio de 2007, ha que referir vhrios aspectos, 

desde logo, e em primeiro lugar, que siio correctas e atendiveis as fortes 

raz6es que justificaram as opqbes contabilisticas tomadas no fecho de 

contas de 2007 no que se refere ao registo da perda de 115 milhbes de 

euros ocomda em 2006 e 2007, resultante do papel comercial da 

Comercial Tmobiliaria detido pel0 Fundo de Pensbes desde 2005, como 

desvios actuariais, sendo este um critkrio consistente com o tratamento 

contabilistico dos desvios actuariais positivos registados em relaqiio aos 

demais titulos contribuidos na mesma ocasiiio; 

420) Analisando a contribuiqb efectuada em 2005 numa 6ptica de carteira de 

titulos, na qua1 se inclui o papel comercial, que foi a concreta configuragb 

adoptada, conclui-se que a mesma gerou at6 2007, desvios actuariais 

positivos, o que consubstancia as opq6es de gestiio tomadas na data e que 

visararn o equilibrio do mix dos investimentos e a dispersiio de risco; 

421) A perda associada ao papel comercial niio pode ser analisada numa 

perspectiva isolada, uma vez que o act0 de gestIio subjacente h entrega dos 

titulos ao Fundo de Pensbes teve por base uma analise de equilibrio do mix 

de riscos dos titulos contibuidos em simultheo e que ate 2t data da 

contribuiqh faziarn parte da carteira de titulos do Grupo e foi efectuada no 



rigoroso cumprimento das normas aplicgveis em relagik as Politicas de 

Investimento do Fundo e As regras de limitagiio de riscos; 

422) 0 s  desvios actuariais negativos apurados nZo podem por isso ser 

dissociados dos desvios actuariais positivos gerados at6 31 de Dezembro 

de 2007 pelas contibuigbes em esp6cie prestadas ao longo dos diversos 

anos; 

423) As opg6es tomadas pel0 CAE, em 2007, estiio enquadradas nas FRS; 

nomeadamente no disposto na IAS 19 - Beneficios a empregados e 6 

consistente com a politica aplicada pel0 Grupo nos diversos periodos 

independentemente da existencia de desvios actuariais positivos ou 

negativos no Fundo; 

424) De acordo com as TFRS, as notas anexas fazem parte integrante das 

demonstragaes financeiras, e as mesmas incluiram em 3 1 de Dezembro de 

2007, divulgagaes suficientemente detalhadas relativas a esta mat6ria que 

permitem a um leitor atento interpretar os respectivos efeitos na situagiio 

patrimonial do BCP; 

425) Nestes termos deve considerar-se que as demonst~q6es financeiras 

referentes a 2007 contem toda a informag50 relevante, e como tal 

reflectem de forma verdadeira e apropriada a situaq2io patrimonial do BCP 

426) Cabe ao CAE em liltima instfincia - e depois de informado para o efeito - 

adoptar os critkrios contabilisticos de acordo com as normas 

contabilisticas aplichveis e as interpretag6es que em cada momento se 

afiguram mais adequadas face As circunstiincias, devidamente sufiagados 

os primeiros e validadas as segundas pelos auditores externos. 

427) Se tudo assim 6 quanto A parte do Fundo de Pensks, a verdade 6 que 

tambkm nenhuma raz5o assiste a acusaqiio quanto aos demais pontos em 

que se baseia a pretensa infiacq5o relativa k contas de 2007. 

428) Tudo o que se deixou explanado basta para considerar a presente decilo 

totalmente improcedente, isto 6, nZo existia, em momento algum, 

obrigqik de consolidar as contas das offshore Cayman e Goes Ferreira. 

429) A beneflcio de raciocinio,mesmo se fosse verdadeira a ficqio montada 

pela decisio, as conclus6es que dai se retiram, para efeitos de 
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consolidaqb, siio, elas prbprias, errbneas, nlo servindo, pois, para 

fundarnentar a condenaqiio do ora recorrente; 

430) Da tese ficcional da decisiio administrativa e agora da decisiio recorrida, e 

da invocada obrigaqb de consolidaqlo que dela se retira, concluem a 

CMVM e o Tribunal que o BCP deveria ter efectuado determinados 

ajustamentos ao seu resultado consolidado, com todas as consequi3ncias 

dai advindas. 

431) Porem, nem na sua tese ficcional a decis6o acerta, por considerar valores 

que n b  est6o correctos, nomeadamente:i) foram ignorados os montantes 

das provis8es constituidas para riscos gerais de crtdito, dos exercicios de 

1999 a 2004; ii) foram ignoradas as provis6es constituidas acima dos 

minimos regularnentares, bem como foi ignorado o eventual efeito fiscal. 

432) Tais erros n60 sb inquinam as conclus8es da decisb quanto aos resultados 

da necessidade de c o n s o l i ~ i i o  como inquinam essas mesmas conclus6es 

quanto aos alegados ajustamentos que deveriam ser feitos em sede de 

remuneraq6es variaveis percepcionadas pelos arguidos. 

M - MatCria de Direito sancionat6rio "em sentido estrito" (Errol A oriaem da 

referzncia n i o  foi encontrada a Errol A oripem da refergncia n io  foi 

encontrada da motivaqb) 

a) Quest60 do preenchimento do lip0 - falta de tipicidade objectiva 

(Erro! A origem da referCncia niio foi encontrada. da Erro! 

A origem da referCncia niio foi encontrada. motivaq6o) 

433) As condutas imputadas ao ora recorrente nib preenchem o tipo do art. 

38g0., n." 1, al. a), do CVM; 



434) Nos presentes autos de contra-ordenagio, vem o ora recorrente condenado 

pela alegada prhtica de seis infracgaes aos artigos 7." e 389.", n." 1, al. a), 

do CVM, que dizem respeito, mais concretamente, ii divulgagb de 

informagio n b  verdadeira a 31.03.2004;11.04.2005; a 20.04.2006; a 

28.06.2007; a 06.1 1.2007 e a 23.12.2007. 

435) A informqio financeira divulgada naquelas datas nio seria, na tese da 

decisi o recomda, "completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita". 

436) As contra-ordenqaes em causa encontram-se tipificadas no art. 389.0, n." 

1, al. a), do CVM, estando a respectiva coima prevista no art. 388.0, n." 1, 

al. a), do mesmo Codigo. 

437) fi esta - o art. 389.0, n." 1, al. a) - a h i ca  norma sancionatoria relevante, 

ao contrhrio do que pretende a decisio recomda, invocando como 

"complemento do tipo" ou como "prk-tipo" a norma do art. 7." do CVM, 

procedendo, dessa forma, a uma inadrnissivel extensio do tipo 

sancionatbrio contido no referido art. 389.0, n." 1, al. a). 

438) 0 artigo 7." do CVM nio contern na sua previsb qualquer infracgb 

relativa a quaisquer deveres de informagio; 60 d define a qualidade que a 

informag30 prestada no h b i t o  do funcionamento do mercado de valores 

mobilihrios deve ter. 

439) 0 tipo sancionat6rio - objectivo e subjective - aqui em causa consta do 

art. 389." do CVM. S6 as condutas nele previstas poderiio ser consideradas 

como tipicas, por integradoras de um tip0 contra-ordenacional. 

440) 0 recurso a outras normas do CVM apenas pode ser levado a cab0 se se 

tratar de interpretar e de concretizar a norma de sangb contida no art. 

389.". Tal interpretagio e concretizqiio nio poderi, p o r h ,  de forma 

alguma, extravasar os limites literais do tipo, alterando os seus 

pressupostos objectivos elou subjectivos, sob pena de violag#o do disposto 

no art. 2." do RGCO e no art. 2.", n." 3, do CP, ex vi art. 32.Odo RGCO. 

441) A v i o l q b  de tais preceitos legais consubstanciaria, ainda, violaqiio do 

principio constitucional da legalidade, consagrado no art. 29.", n." 1, da 

CRP, e decorrente do principio do Estado de direito, consagrado no art. 2." 

da CRP. 
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442) 0 principio constitutional da legalidade aplichvel a todo o direito 

sancionatdrio, desenvolve-se em viirios corolhrios, traduzidos no brocardo 

latino "nulla poena sine lege scripta, stricta, certa e praevia". 

443) Imp6e-se, pois, para a sanqiio de uma conduta, a existencia de norma 

escrita, aprovada em momento pr6vio ao da pritica da infiacqiio (definido 

nos termos do art. 5." do RGCO e 3." do CP). 

444) Tal norma tern ainda de ser estrita - nib se admitindo a analogia in malam 

partem - e certa - ou seja, tern de ter um grau de concretizaqiio normativa 

suficiente para identificar qual a conduta object0 de sanqk, identificando 

claramente o bem juridic0 protegido e os pressupostos da puniqiio - 

desvalor do resultado e da conduta. 

445) 0 art. 7." niio pode ser convocado para determinar qual o referente da 

informaqiio relativamente ao qual, em caso de falsidade, o art. 389." 

comina com uma coima. 

446) Podera, tiio s6, servir de referencia quanto aos critkrios ou parhetros de 

qualidade da informaqiio a prestar no mercado de valores mobiliirios. 

447) Este quadro normativo 6 de meridians clareza, se abdicarmos de 

argumentw6es circulares e complexas que se afastam daquilo que, em 

direito sancionat6rio,6 determinante na concretizagiio dos tipos de sangiio: 

a letra da lei. 

448) Apenas as condutas expressamente previstas pel0 artigo 389.", n." 1, do 

CVM - e ai suficientemente descritas - podem ser sancionadas com 

coima, no que se refere A prestaqb de informq6es sem qualidade ou 

falsas. 

449) Esta constataqiio niio pode ser invalidada pela circunsthcia de o CVM 

utilizar "remiss6es materiais dinimicas", estabelecendo normas que 

prevgern contra-ordenaq6es por referencia A violaqgo de outras normas 

expressamente previstas naquele Cbdigo. 



450) A utilizagio de tal tkcnica nil0 pode ultrapassar os limites 

constitucionalmente impostos quanto As exigCncias de certeza e 

determinagio do tip0 contra-ordenacional, da norma remissiva. 

451) 0 art. 7." do CVM n b  conth,  em si, qualquer dever concreto de 

prestagb de informagb, mas Go s6, como j i  foi referido, os critkrios ou 

padmetros genkricos que a informagb que tenha - por forga de outras 

disposigijes do CVM que por vezes expressamente remetem para o art. 7." 

do CVM - que ser divulgada teri de seguir. Essa informaqzo tera de ser 

"completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita". 

452) 0 art. 7." enuncia ainda quais os tipos de informagb que devem seguir 

aquele parhetro - "a informagio respeitante a instrumentos financeiros, a 

formas organizadas de negociqb, i s  actividades de intermediagb 

financeira, A liquidagio e a compensagio de operagijes, a ofertas publicas 

de valores mobilihrios e a emitentes", na redacgio dada pel0 DL 357- 

N2007, de 3 1.10 (em vigor desde 01.1 1.2007). 

453) A redacgiio originhria do preceito ditava: "1. Deve ser completa, 

verdadeira, actual, clara, objectiva e licita a informqb respeitante a 

valores mobilihrios, a ofertas p~blicas, a mercados de valores mobilihios, 

a actividades de intermediagb e a emitentes que seja susceptive1 de 

influenciar as decisaes dos investidores ou que seja prestada As entidades 

de supervisio e As entidades gestoras de mercados, de sistemas de 

liquidagb e de sistemas centralizados de valores mobilihrios" (sublinhado 

nosso). 

454) 0 DL 357-N2007, de 31.10, operou, claramente, uma extensio da 

previsio objectiva da norma do artigo 7." do CVM, deixando de exigir que 

a qualidade da informqilo enunciada nessa disposigio seja susceptive1 de 

influenciar as decisaes dos investidores. Desapareceu tambkm a refersncia 

A inforrnaqio a prestar As entidades de supervido e L entidades gestoras 

de mercados, de sistemas de liquidagio e de sistemas centralizados de 

valores mobilihrios. 

455) Porkm, n7io houve qualquer alteragk da natureza desta norma, que 

continua a ser, th sb, uma norma que estabelece os parihetros da 
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qualidade da informaqiio que deva ser fornecida no fimbito do mercado de 

valores mobilihrios. 

456) Continua a niio existir no art. 7." qualquer norma sancionat6riaY niio sendo 

aquela disposiqb por si s6 suficiente para conferir relevincia contra- 

ordenacional a violaqiio de qualquer dever de informqiio. 0 n." 2 do art. 

7." apenas acrescenta referencia quanto aos meios de divulgaqk da 

informaqZo referida no n." 1. 

457) N k  C por acaso que o legislador reproduziu, no texto do art. 389.", n." 1, 

do CVM, as qualidades da informagio jh enunciadas no artigo 7." do CVM 

(completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita) - foi porque n b  

bastaria remeter para o art. 7." do CVM ou, indirectamente, para "0s 

princhios a que deve obedecer a qualidade da infonnaqiio", pois o tip0 

sancionatbrio encontra-se previsto no art. 389.", n." 1, do CVM, e niio no 

art. 7." do CVM e, como tal, C necessario que esta norma descreva os 

elementos constitutivos do tipo. 

458) l?i alih, a jurisprudencia constitucional que estabelece os crit6rios que os 

tipos remissivos (ou normas penais em branco) tem que preencher para 

garantir a conformidade com o principio da legalidade constitucionalmente 

consagrado no art. 29." da CRP, no sentido de que as normas que tipificam 

ilicitos devem conter o nticleo essencial da proibiqiio, de forma a orientar 

"suficientemente os destinathrios quanto cis condutas que sHo 

efectivamente proibidas" (Cf. ACTC 427195, de 06.07.1995, disponivel 

em ht~://www.tribunalconstitucional.~tJ, decorrendo do seu texto de 

forma imediata o desvalor da conduta e do respectivo resultado, bem como 

a identificaqiio do bem juridic0 protegido. 

459) I!?, pois, evidente, que parte das condutas imputadas ao arguido ora 

recorrente nem sequer sio tipicas, por nZo se subsurnirem no tipo do art. 

389." do CVM e p r  o art 7." do CVM niio conter os elementos 

constitutivos do tipo em causa; 



460) A actual redacgiio do art. 389.", n." 1, al. a), do CVM, dispae que "1. 

Constitui contra-ordenaciio muito grave: a) A comunicagiio ou divulgqiio, 

por qualquer pessoa ou entidade, e atravks de qualquer meio, de 

informwb que niio seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e 

licita" - redacgb dada pelo DL 257-A/2007, de 3 1.10, em vigor desde 

461) A redacciio anterior - do DL 5212006, de 15.03, previa: "1. Constitui 

contra-ordenacb muito grave a comunicaciio ou divulgacb, por qualquer 

pessoa ou entidade e atravks de qualquer meio, de informaciio que niio seja 

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita". 

462) Este DL tinha revogado a redaccb original do preceito, que rezava: "1. 

constitui contra-ordenaciio muito grave a comunicqiio ou divulgagb, por 

qualquer entidade e atraves de qualquer meio, de informagb relativa a 

valores mobili&rios ou outros instrumentos financeiros que n b  seja 

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita" (sublinhado nosso). 

463) A evoluqiio da redacgiio do art. 389." denota tambkm, claramente, uma 

ampliqiio do h b i t o  normativo do preceito, com o consequente aumento 

do hmbito de sancionamento da norma - e, mais concretarnente, um 

aumento da pandplia de deveres de informa~iio cuja viola~iio C 

sancionada por aquele preceito. 

464) Consequentemente, a partir da redacciio do DL 5212006, de 15.03 (em 

vigor a 16.03.2006), os deveres de informqiio cuja infracciio 6 punida 

pelo art. 389.", n." 1, do CVM, deixaram de ter um object0 determinado 

(0s valores mobiliiirios ou outros instrumentos financeiros) para passar a 

abranger qualquer informacb. 

465) Desta forma, nEio podera deixar de concluir-se que apenas a partir da 

entrada em vigor do DL 5212006 passou a ser sancionada com coima a 

prestqiio de informqiio referente a emitentes, que niio respeite os 

parcimetros de completude, veracidade, clareza, objectividade e licitude. 

466) Antes da entrada em vigor do DL 5212006, apenas existia punigb a titulo 

de contra-ordenqiio para a prestagiio de informqb referente a valores 

mobilian'os e a outros inrtrumentos financeiros. 
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467) fi evidente que um emitente niio se confunde com valores mobiliirios ou 

outros instrumentos financeiros, como 6 comprovado pel0 Regulamento 

(CE) 80912004 para comprovar esta diferenqa que preconiza a separaqiio 

entre o docurnento de registo, com informqdes acerca do emitente, e a 

Nota sobre os valores mobilih.rios, relativa aos valores mobilihios a 

oferecerladmitir a negociaqiio (informaqiio relativa ao tipo e categoria 

desses valores, os respectivos direitos inerentes e o mod0 do respective 

exercicio, moeda em que siio emitidos, restriqdes a transmissibilidade e 

regime fiscal - ponto 4 do Anexo 111). 

468) fi tamb6m evidente que a informaqiio referente ao emitente pode ter 

relevhcia para a avaliaqiio dos valores mobilih.rios, mas isso nEo converte 

a informaqiio sobre o emitente em informaqiio sobre os valores 

mobi l i~os ,  menos ainda para efeitos do preenchimento de urn tipo 

sancionatbrio. 

469) De nada adianta argumentar, como pretende a CMVM e por adeszo a 

decisiio recorrida, que o art. 7." jS desde a sua redacqiio originiria previa 

p h e t r o s  de qualidade de informqk aplichveis tamb6m A informaqk 

sobre emitentes, pois tal norma niio funda, por si, qualquer ilicito contra- 

ordenacional. 

470) A concatenaqb do art. 389.", n." 1, do CVM, com o art. 7." do mesmo 

C6digo n k  permite, de forma alguma, estender o tip0 contra-ordenacional 

consagrado no primeiro preceito a realidades nZo contidas no tipo - tal 

representaria uma violaqiio do principio da legalidade na vertente da lei 

certa e, at6, da lei estrita. 

471) 0 comportamento tipico na versiio originhia do art. 389.', n." 1, do CVM 

engloba apenas a prestaqiio de informaciio que n k  seja completa, 

verdadeira, actual, clara, objectiva e licita quando esta se refere a valores 

mobiliarios ou outros instrumentosfinanceiros. 

Logo: 



472) 0 artigo 7." do CVM nzo C susceptive1 de alargar os elementos 

constitutivos do tipo contra-ordenacional previsto no artigo 389." do 

CVM; 

473) A vers% original do artigo 389.", n." 1, do CVM apenas incluia a prestaqio 

de informaq6es relativas a valores mobiliarios e a outros instrumenlos 

financeiros; 

474) Desta forma, qualquer informaqio referente a outras realidades cairh fora 

da previsio tipica do art. 3 89.", n." 1, do CVM. 

475) Consequentemente, mesmo admitindo uma aplicaqio conjugada do art. 

389." com o art. 7." do CVM, ate A entrada em vigor do DL 5212006 a 

violaqio de deveres de informaqb que tivesse por object0 os emitentes 

constituia mera contra-ordenaqzo menos grave nos termos do art. 400.", al. 

a), do CVM. 

476) Nio pode adrnitir-se o raciocinio da CMVM transcrito na decisb 

recorrida, relativamente a questiio da tipicidade da conduta dos arguidos, 

que pretende afirmar que os documentos de prestaqb de contas 

divulgados pel0 BCP sio relativos ao BCP (enquanto emitente) e sio 

relativos aos valores mobilihios por este emitidos 

477) Nem sequer a argumentagio defendendo que o art. 7." do CVM C um "prk- 

tipo" do art. 389." do CVM, pois, mesmo permitindo a CRP a utilizaqio de 

"remiss&s materiais dinhicas", estas nunca podem ter por efeito 

subverter a natureza das normas em quest%. 

478) A norma de sanqio tern de conter sempre, ela mesma, os crithrios de 

ilicitude da conduta, nio podendo a norma complementar ter conteudo 

inovador relativamente a esta, mas th so concretizador. 

479) No que se refere a este tema, C determinante o jS citado ACTC 427195, de 

6 de Julho de 1995, no qua1 se estabelece que urna norma penal em branco 

so sera conforme ao principio constitucional da legalidade se for a norma 

penal em branco (ou seja, a nonna remissiva) a estabelecer quais os 

elementos constitutivos da infracqk em causa e a definir o critkrio de 

ilicitude. 
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480) Significa isto, repete-se, que a norma penal em branco tem de detenninar o 

"desvalor da acgiio proibida, desvalor do resultado lesivo e identificagb 

do bem juridic0 tutelado", n b  podendo deixar a descoberto "qualquer 

elemento essencial para a compreensb da conduta proibida". 

481) Tais parbetros de confonnidade constitucional siio integralmente 

aplicaveis a tkcnica da tipificagb atravks de remissdes maleriais 

dinimicas, segundo a qua1 a norma de sangb pode remeter para uma 

norma de conduta, desde que a primeira contenha em si os elementos 

essenciais do comportamento censurado (i.e., contenha o critkrio da 

ilicitude). 

482) A luz destes critkrios, forgoso sera concluir que os critkrios de ilicitude 

relativamente aos quais tem de analisar-se a conduta do ora recorrente tCm 

de ser os constantes do art. 389.", n." 1, do CVM. 

483) Ou seja, mesmo que se admita que o art. 7." do CVM tenha a natureza de 

prg-lipo, esta nunca podera fundar a introdugiio de novos critkrios de 

ilicitude, at6 porque os elementos tipicos do comportamento proibido s b  

definidos na versiio originhia do art. 389.", n." 1, do CVM, e esta apenas 

remete para parte do art. 7." do CVM - a presta~iio de informaqb 

referente a valores mobilicirios. 

484) Niio faz, pois, qualquer sentido, face it selecgiio expressa pel0 legislador da 

informaqiio em causa, pretender estender o tip0 do art. 389.', n " 1, do 

CVM, a outro tip0 de infonnaqb. 

485) Niio pode, sequer, admitir-se, como tenta desesperadamente a CMVM, que 

a expressiio valores mobiliarios constante do art. 389.O do CVM seja uma 

expressiio utilizada aqui em sentido amplo, que abrangeria qualquer 

informaqb com relevbcia para os valores mobiliiirios, ainda que n b  

imediata. 

0 argument0 6 totalmente descabido: 



486) A CMVM arguments que o art. 7." do CVM 6 um prbtipo que contern a 

express20 valores mobilidrios em sentido estrito; 

487) Mas o tip0 propriamente dito, apesar de remeter para o pr6-tipo, jh conteria 

aquela express20 em sentido amplo (?!) 

488) Esta alegada (porque inexistente) diferenga nZo io minimamente previsivel, 

razoivel ou compreensivel, pel0 que 6 inadmissivel face ao principio da 

legalidade. 

489) Se uma norma remete para outra e ambas usam a mesma expressiio, telri de 

entender-se que tal express50 tem, em ambas as normas, o mesmo 

significado. 

490) Finalmente, deve ainda salientar-se outro aspect0 que conduz a atipicidade 

das condutas em causa, isto 6, que, segundo a decis20, os documentos de 

prestagiio de contas consolidadas do BCP relativos aos anos de 2003 a 

2006 e a informagilo trimestral respeitante ao 3." trimestre de 2007 

conteriam informaqb que n b  seria verdadeira, completa e licita, em 

virtude de o pen'metro de consolidagiio n3o incluir entidades que nele 

deviam ter figurado. 

491) Em consequencia disso, de facto, na tese da decisiio recorrida, teria havido 

violaq3o das normas contabilisticas que obrigam a apresentqilo da 

sitwqb financeira de forma verdadeira e apropriada, sendo indevidamente 

contabilizados elementos que o n2o deveriam ter sido e faltando 

indevidamente o registo de outros, tudo resultando numa ocultag20 de 

alegadas perdas e num alegado empolamento dos resultados liquidos de 

diversos exercicios e do capital prbprio ao longo de vbios anos. 

492) Porkm, o art. 7." do CVM n5o abrange a publicagiio de documentos de 

prestagilo de contas elaborados em violagiio de normas contabilisticas, pel0 

menos nib o abrange no caso sub judice. 

493) A public- de contas era exigida pel0 art. 245.0 do CVM. 

494) 0 s  documentos de prestai$b de contas publicados pel0 BCP 

conesponderarn sempre rigorosamente aos que forarn elaborados e 

aprovados pelos seus brghs sociais competentes, tendo o Banco, atrav6s 

da sua publicaqiio, cumprido o dever constante do art. 245.0 do CVM. 



Tribunal da Relaqio de bsboa 
Rua do Arsenal Letra G - 1100#3E 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Emall: co~flsboa.tr.ml.c4 

A informaggo prestada era verdadeira - os documentos publicados erarn os 

documentos aprovados. 

Quanto ao conteGdo desses documentos e A sua conformidade com os 

normativos contabilisticos aplicaveis, trata-se de matCria estranha ao 

direito dos valores mobiliiirios. 

Com efeito, estamos perante uma matCria que t: de direito bancirio e que 

nele encontra a sua regularnentagio e, inclusive, as correspondentes 

sangaes para a violagio de tal regulamentagiio. 

Demonstrativo desta realidade 6 o exercicio, sobeja e publicamente 

conhecido, dos poderes sancionatorios pel0 Banco de Portugal no h b i t o  

do process0 24107lC0, no qua1 o arguido ora recorrente foi tambCm 

condenado, tendo impugnado judicialmente a decisiio administrativa 

proferida pel0 Conselho de Administrqiio do Banco de Portugal. 

Uma coisa C reproduzir um documento que corresponde ao docurnento 

legalmente exigido, em cumprimento de um dever de publicar tal 

documento. 

Outra coisa 6 a circunstlncia do contelido desse docurnento niio estar em 

conformidade com outros nonnativos - que nzo os que obrigam a 

publicaqiio. 

Sublinhe-se, alib, que o n." 3 e a actual versb do n." 4 do art. 245.O do 

CVM foram apenas introduzidos com o DL 357-A12007. 

A actual redacgiio do n." 3 previ2 que "0s emitentes obrigados a elaborar 

contas consolidadas divulgam a informagio referida no n." 1 sob a forma 

individual, elaborada de acordo com a legislqgo national, e sob forma 

consolidada, elaborada de acordo com o Regulamento (CE) n." 160612002, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho" - mas, 

anteriormente a 2007, aquela norma nio existia. 



503) AlCm do mais, o dever de cumprimento de nonnativos contabilisticos n b  

C um dever de natureza mobilihia. 

504) Em conclusb, todas as infracq6es imputadas ao ora recorrente no presente 

processo, praticadas entre 2003 e 2007, fundam-se numa disposiqio legal 

que apenas entrou em vigor em 2007 e que, obviamente, nio podera ter 

efeitos retroactivos a nivel sancionatorio. 

505) Consequentemente, a infonnaqio divulgada relativa As contas do BCP 6 

informa@io verdadeira e completa, uma vez que corresponde aos 

documentos de prestaqio de contas efectivamente aprovados. 

506) Por referencia ao artigo 7.' do CVM, apenas haveria infracqio contra- 

ordenacional se os documentos de prestaqb de contas publicados nio 

correspondessem aos verdadeiros ou nio os revelassem de forma 

completa. 

507) Conclui-se, pois, que antes da entrada em vigor do DL 357-A.12007, de 

3 1.10 (e, alib, mesmo ap6s essa data) o emitente tinha o dever de publicar 

os documentos de prestaqio de contas, tal qua1 eles se configurassem (e 

tivessem sido aprovados). 

508) Se esse era o dever que - de acordo com o CVM e a regulamentaqio 

especifica do mercado de valores mobilihios - especificamente vinculava 

o emitente, a qualidade da infomaqb prestada deveria ser avaliada por 

referencia a esse mesmo dever especifico e nunca por referhcia As 

consideraq6es que a CMVM formulou na decisio ora impugnada, a 

prop6sito da essencialidade da infoma$b no mercado de valores 

mobilihrios. 

509) Tais consideraq6es poderio ser, em abstracto, defensaveis, mas nio 

encontravam suporte normative suficiente na redacqb do artigo 245." do 

CVM, pelo menos at6 a entrada em vigor do DL 357-Al2007, de 3 1.10. 

510) Demonstrative desta realidade C o facto de o novo n." 1, al. c), do art. 345.' 

do CVM (transpondo o art. 4.O, n.' 2, da Directiva 2004/72/CE), ter 

passado a exigir que, para alCm das contas, sejarn divulgadas "declara~6es 

de cada uma das pessoas responstiveis do emitente, cujos nomes e fun~6es 

devem ser claramente Indicados, onde ajirmem que, tanto quanto t do seu 
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conhecimento, a infomaqiio prevista nu alinea a) foi elaborada em 

conformidade com as nomas conlabilislicas aplicdveis, dando uma 

imagem verdadeira e apropriada do activo e do passivo, da siluaqiio 

financeira e dos resultados do emilenle e das empresas incluidas no 

perimetro da consolidaqiio, quando for o caso, e que o relaldrio de gesliio 

expdejielmente a evolut$io dos negdcios, do desempenho e da posiqiio do 

emitenle e das empresas incluidas no perimetro da consolidaqGo, conttm 

uma descriqiio dos principais riscos e incertezas com que se defronlam". 

511) Ainda no que se refere ao caracter verdadeiro da informaqiio prestada, ha 

que atentar aos conceitos que est5o em causa no presente processo. 

512) 0 conceito de consolidaqiio de contas 6 um conceito de origem anglo- 

sax6nica e significa reunir, unificar.Em sede de consolidaqiio, 6 

apresentado um conjunto de empresas, com personalidade juridica 

autbnoma, como uma h i c a  realidade econbmica, como se tratasse de uma 

linica empresa. Desta forma, no balanqo consolidado niio constam as 

participq6es em empresas compreendidas no perimetro de consolidaqb, 

tiio sb de forma residual, como diferenqa de consolidaqiio. Constam desse 

balango, sim, os activos e passivos daquelas empresas. Nesta perspectiva, 

os negbcios intra-grupo s h  desconsiderados, pois o Grupo 6 considerado 

como uma h i c a  empresa e, por isso, os neg6cios intra-grupo siio 

negdcios consigo mesmo, que niio alteram a situagh patrimonial do 

Grupo. A unidade economica espelhada no balanqo consolidado niio 6, 

porem, correspondente a uma pessoa juridicamente existente. 

513) Desta forma, a exclusiio de empresas do pen'metro de consolidaqiio que 

dele devessem constar niio importa, por si, que o balanqo niio seja 

verdadeiro, tilo s6 que niio tenham sido respeitadas as norrnas aplicaveis. 

514) 0 conceito de verdade conlabilislica niio 6 um conceito absoluto 

correspondente ao conceito de verdade pura. Sucede inheras  vezes que 

as normas contabilisticas imp6em uma caracterizaqiio da realidade que n h  



corresponde i verdade. Alik, a imposigiio de balango consolidado mostra, 

precisamente, m a  empresa que, em termos juridicos, niio existe. 

515) Muitas vezes, tarnbkm, as regras contabilisticas impdem a utilizagb de 

critkrios de valorizagiio de activos que niio correspondem ao valor real dos 

mesmos. Neste caso, em que as contas niio corresponderiam i realidade, 

mas teriam sido realizadas em obedigncia aos normativos contabilisticos 

aplicaveis, existiria, ainda assim, violagiio do art. 7.' do CVM? 

516) Mais, refira-se que o parketro da licitude da informagiio nada tem que 

ver corn a sua conformidade com normativos legais contabilisticos, mas 

60 s6 corn a exiggncia de que a divulgagiio da informagiio em questZo seja 

permitida, nos termos da lei, nomeadamente face as obrigagees de guardar 

segredo profissional. 

b) Questiio do preenchimento do tipo - falta de tipicidade subjectiva 

dolosa - quanto muito, preenchimento do ripo negligente 

(Errol A origem da referCncia nHo foi encontrada. a Erro! A 

origem da referCncia nHo foi encontrada. da motivaqh) 

517) As infracqdes em causa nos presentes autos, imputadas ao arguido, n b  

consagram nem punem a actuagb consubstanciada no pwo e simples 

conhecirnento e omissiio de reporte de m a  realidade fhtica patrimonial, 

neste caso do BCP, consistindo em divulgar informwiio contabilistica que 

niio reflectiria a tal situaggo factica, com conhecimento desta 

desconformidade entre "realidade factual" e "realidade contabilistica". 

518) Afirmar que o arguido conhecia a situaqb fktica e patrimonial (ou 

melhor, os factos patrimoniais por si praticados) provada na decisb n b  

implica que o arguido conhecesse m a  suposta obrigaqb de preconizar 

uma determinada (e niio poder aprovar outra) interpretagiio juridica de 

norrnas contabilisticas (adoptada ex post pela CMVM contra aquilo que 

era a prktica banchia e contabilistica); 

519) Menos ainda quando se provou que o pelowo da contabilidade niio era o 

seu e muito menos com o conhecimento espodidico que tinha de alguns 
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dos factos que Ihe siio imputados e cujo significado supostamente 

"anormal" - -  mesmo na tese da decisb recorrida - sb poderia "reconhecer" 

a partir de 2002; 

520) E, menos ainda, quando, na dimensiio da instituiqiio em causa, niio era 

possivel detectar a suposta desconformidade nos resultados apresentados 

pel0 Banco e cuja aprovaqiio em Assembleia Geral foi proposta pel0 

arguido, conjuntamente com os seus Colegas; 

521) Na analise detalhada das informaq6es contabilistica e de gestiio que 

aprovava o arguido confiou, como devia ter confiado, em quem era 

competente para o efeito, mais niio lhe era exigivel; 

522) 0 arguido, ao aprovar as Contas do Banco, nunca equacionou que tais 

contas poderiam ser incompletas, ilicitas, inveridicas, niio objectivas, niio 

actuais, niio podendo nunca afirmar-se que actuou com dolo; 

523) Mesmo que a interpretaqiio preconizada por quem elaborava as contas e 

pel0 Administrador do respectivo pelouro niio fosse a correcta (ou melhor, 

que niio seja, agora, expost, considerada correcta), o arguido n2o conhecia 

nem tinha de conhecer a obrigqiio de adoptar qualquer outra 

interpretaqiio, pel0 que sempre teria agido em erro, nos termos do art. 8.", 

n." 2, do RGCO, por desconhecer a proibigiio de elaborar e divulgar as 

contas elaboradas segundo uma determinada interpretaqiio do direito 

contabilistico. 

524) E nem sequer era obrigado a conhecer tal proibiqiio, niio s6 porque nth era 

o seu pelouro e a sua h e a  de especializaqiio, mas porque a interpretaqiio da 

normativa contabilistica a data niio C aquela defendida pela decido, 

operando assim esta uma aplicaqth retroactiva da interprekqiio das norrnas 

contabilisticas que C proibida, porquanto estas integrarn aqui urna norma 

sancionatbria para a qua1 vigora o principio nulla poena sine lega praevia, 

aplichvel a todo o direito sancionat6rio (cf. arts. 2.", n." 1, do RGCO, e 

29.", n." 1, da CRP); 



525) Logo, niio pode concluir-se que o arguido ora recorrente conhecia ou 

queria a alegada desconformidade das contas com a realidade do Banco. 

526) Quanto muito teria omitido um dever de cuidado - o de questionar quem 

elaborava e supervisionava a elaboraqiio das contas se a interpretqiio 

preconizada era a adequada para reflectir a situaqiio patrimonial do Banco. 

527) 0 que apenas poderia - em 6ltirna instincia e o que s6 por cautela de 

patrocinio se admite - levar A sua condenaqiio por negligencia. 

528) Com efeito, como bem distingue a decisiio recorrida, deve separar-se os 

factos praticados e que tern a natureza de factos patrimoniais - que vieram 

depois a ser reflectidos nas contas - dos factos contabilisticos que tern que 

ver corn a elaboraqiio e aprovqiio das contas propriarnente ditas. 

529) 0 s  factos patrimoniais praticados pel0 arguido nada tern de irregular ou de 

ilicito, por si s6, niio podendo fundamentar o dolo. 

530) A aprovaqiio de contas tambkm nada tem de ilicito ou de irregular em si, 

tanto mais que o arguido desconhecia a desconformidade das contas corn a 

realidade patrimonial e menos ainda com quaisquer normas, at6 porque 

nem era sua fun950 verificar a compatibilidade das mesmas com os 

normativos aplichveis. 

531) Sabia, pois, que estava a aprovar as contas do banco e que elas seriam 

divulgadas, mas n3o sabia que elas n b  reflectiam a situaqh patrimonial 

do Banco (at6 porque isso niio 6 verdade). Niio pode, pois, afirmar-se a 

existhcia de dolo. 

532) Poderia, quanto muito, equacionar-se a negligencia, fundada na 

circunsthcia de, tendo o arguido conhecimento dos factos patrimoniais 

em causa, n3o ter agido corn o cuidado devido, bastando-se corn o 

questionar dentro do Banco sobre a conformidade das contas com os 

normativos apliciiveis, ou sobre se nelas estavarn devidamente reflectidos 

os factos patrimoniais relevantes, e niio analisando (ou melhor, mandando 

analisar) "por conta pr6priaYy os segrnentos, um a urn, das contas. 

533) Mas niio pode considerar-se exigivel que o arguido analisasse 

minuciosamente as contas e, mais ainda., questionasse ou pusesse em causa 

e discordasse da interpretagiio dos normativos apliciveis preconizada por 
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Colegas e quadros do Banco responsiveis pela elaboraqio e fiscalizaqio 

das contas. 

534) Niio havia, pois, sequer, consciencia potencial da ilicitude que gerasse 

qualquer suspeita ou que o impelisse a urn dever acrescido de cuidado. 

535) Ainda que se considerasse provado - o que n?io 6 possivel - que o arguido 

tinha analisado ou mandado analisar minuciosamente as contas do Banco e 

questionado os seus Colegas responskveis pela elaboraqh das mesmas 

sobre se a forma como nelas estavam reflectidos os factos patrimoniais 

que conhecia, ainda assim, nunca poderia afirmar-se a consciEncia da 

ilicitude, tanto quanto aqueles seus Colegas elaboraram as contas segundo 

os normativos vigentes e a correcta interpretaqiio dos mesmos, por eles 

defendida. 

536) Poder-se-a discordar dessa interpretaqio das normas contabilisticas 

vigentes, mas tal discordincia nio pode levar a condenaqiio pela pritica de 

ilicitos contra-ordenacionais, menos ainda dolosos e culposos. 

537) Para que existisse dolo (ainda mais directo!), seria necesszirio que o ora 

recorrente tivesse consci6ncia da alegada falsidade vertida nas contas do 

BCP. Tal conhecimento, porhm, niio existiu. 

538) l? verdade que o arguido praticou alguns "factos patrimoniais" descritos na 

decisio recomda, no context0 melhor explicado na presente impugnaqio.l? 

verdade que o arguido co-aprovou algumas operq6es de concessio de 

crkdito. l? verdade que o arguido co-aprovou as contas do BCP. 

539) Porkm, o arguido niio tinha o minimo conhecimento da alegada falsidade 

p i s  ao aprovar as contas - como 6 6bvio - nio verificou se estavam 

devidarnente relevados nas mesmas cada urn dos factos patrimoniais por si 

praticados (nem isso era possivel, devido As grandezas de valor em causa, 

a a g l o m e r ~ k  de rubricas, a diversidade de sociedades, negbcios e actos 

object0 de consolidaqh), nem sequer tal h e  era possivel ou exigivel, em 

virtude do principio da confianqa. 
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540) Logo, nio agiu o arguido com dolo, pois n b  tinha consciCncia da 

existencia da alegada falsidade da realidade vertida nas contas do Banco, 

nio tendo tamb6m consciCncia de que, de algurn modo, nio correspondia a 

verdade o que nelas estava vertido, e nem lhe era possivel ou exigido que 

fizesse qualquer verificagio mais profunda. 

541) Do facto de o arguido nio ter feito qualquer verificagio adicional, como se 

tal fosse possivel (!), n b  se pode retirar o elemento cognitive e, muito 

menos, volitivo do dolo por parte do arguido quanto a falsidade dos factos 

vertidos nas Contas do Banco. 

542) A titulo de mero exercicio de raciocinio - pois nio se concede outra versb 

dos factos que nio esta, relativamente ao ora recorrente, que 6 a verdadeira 

- sempre se dirk que, mesmo vingando a tese da decisio recorrida, ainda 

assim o arguido nio agiu com dolo. 

543) Vejamos: a tese da decisio 6 a de que n b  era necesshrio o arguido 

verificar as contas para ter consciCncia da suposta falsidade dos factos 

nelas relatados, pois o arguido tinha praticado diversos factos 

patrimoniais, que teriam sido levados a cabo, precisamente, com a 

finalidade de tais factos patrimoniais n b  serem object0 de registo 

contabilistico em sede de contas consolidadas. 

544) Para al6m de tal tese ser inteiramente falsa, como jb se disse - o facto de o 

arguido saber ou n b  se esses factos iam ser relevados nas contas 

consolidadas n b  permite, ainda assim, afirmar o dolo, urna vez que, como 

se demonstrou a saciedade, mesmo sabendo que tais factos niio seriam 

vertidos na contabilidade consolidada, nunca o arguido conheceu qualquer 

norma que obrigasse a tal consolidagio, pel0 que, de qualquer forma, 

nunca poderia ter adquirido consciCncia da ilicitude, ainda que sequer 

potencial. 

545) Logo, nio agiu o arguido dolosamente, desde logo por tudo quanto fica 

dito na defesa, por estar em erro previsto no art. 8.0, n.0 2, do RGCO. 

546) Mesmo que se admitisse que o arguido conhecesse as normas em causa e a 

interprewio que agora 6 defendida pela CMVM (interpretagio essa que 

teria de ser conhecida pel0 arguido a data dos factos), e ainda que o 

arguido soubesse que os factos patrimoniais por si praticados nil0 iarn ser 
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object0 de registo no balanqo consolidado - o que niio se verifica e por 

mera cautela de patrocinio se invoca - nunca poderia considerar-se que o 

arguido tivesse agido com consciencia da ilicitude. 

547) E isto uma vez que nunca teria podido configurar que a interpretaqk 

defendida pelos serviqos competentes do Banco e por outras instituiqdes 

banchias tarnb6m estava errada, nem sequer lhe era exigivel que tomasse 

quaisquer medidas para verificar ou comprovar se tal interpretaqiio estava 

correcta, pois o principio da confianqa Ihe permitia precisamente confiar 

na competencia dos serviqos e pessoas encarregados de dar o devido 

relevo contabilistico aos factos com relevhcia patrimonial para o Banco. 

N - Da medida das coimas e da sangiio acessbria (Errol A origem da referzncia 

nio  foi encontrada. a Errol A origem da refergitcia nio  foi encontrada. da 

motivqiio) 

548)Nb concedendo na n b  procedencia de tudo o que se deixou alegado no 

presente recurso, e por mera cautela de patrocinio, niio pode deixar de 

afirmar-se que as coimas e sanqdes acessbrias aplicadas ao ora recorrente 

siio, sem qualquer diwida, manifestamente excessivas e 

desproporcionadas; 

549)Sendo, alih, o grande problema da decisiio recomda o facto de nem 

sequer permitir fazer um juizo de adequaqiio da sua aplicqiio ao arguido, 

porquanto 6 completamente omissa - ou no minixno insuficiente - quanto 

a factualidade que permita ter em conta a sitwqk pessoal e patrimonial do 

arguido, a sua culpa e exigencias de prevenqk; 

550)Tanto basta para levar A anulqiio da decisb como expressamente se 

deixou invocado - cf. Erro! A origem da referCncia niio foi encontrada. 

a Errol A origem da referfincia niio foi encontrada. da presente 



motivwiio e respectivas conclus6es (conclus6es n." 39), 40), 43), 49 ,  46) 

e 49)) . 

Temos em Que, admitida a presente impumacio e realizada a 

audi2ncia oral re~uerida, 

a) Deve o presente recurso ser julgado desde logo procedente e 

conduzir ii imediata anulagiio do julgamento, em face das quest8es 

prkvias, omissaes e contradig8es, bem como vicios legais, 

convencionais e de constitucionalidade invocados no presente 

recurso; 

b) Entendendo-se - o que niio se concede - dever ser conhecido o 

mhito do presente recurso, o que apenas por cautela de patrocinio se 

admite, deve ser alterada a decisb em conformidade corn os 

argurnentos invocados no presente recurso, com a decorrente 

absolvigb do arguido ora recorrente da pratica das contra- 

ordenw6es pelas quais foi condenado; 

c) Finalmente, considerando-se niio ser de anular a presente decisb, 

nem de absolver o arguido pura e simplesmente - o que tambkm por 

mera cautela de patrocinio se invoca - nunca poderh o arguido ora 

recorrente ser condenado pela prdtica de infiacgaes dolosas, 60 sC, e 

no limite pela prdtica negligente das mesmas. 

d) Sernpre deverd concluir-se que o arguido praticou os actos que lhe 

siio imputados sem ter a percepgiio da globalidade e do sentido 

desses actos e, muito menos, com consciCncia sequer potencial da 

sua irregularidade ou ilicitude, niio lhe podendo ser imputada 

subjectivamente, e muito menos intencionalmente, a titulo doloso, a 

prhtica daquelas contra-ordenagaes; 

e) Em qualquer caso, a medida da coima ou sang8es acessorias 

eventualmente aplicaveis ao arguido apenas podera ser determinada 

ap6s a produgb de prova respeitante ii mathia de facto relevante 

para a determinagiio da medida da sua aplicwiio, ou mesmo da sua 

n b  aplicagiio, ou atk da sua suspensb, o que apenas poderd ocorrer 
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ap6s anulaqiio da decisiio recorrida e repetiqiio de julgamento para o 

efeito; Assim se fazendo Justiqa! 

3- Recurso interposto por Antbnio Manuel de Seabra e Melo 

Rodrigues. 

Motivaqiio junta aos autos, de fls. 38093 a 38347 -vo1.103 

Primeira 

0 arguido ANT~NIO RODRIGUES foi condenado (pela CMVM) no pagamento de 

uma coima ibica de €900.000,00 (novecentos mil ems )  pela pratica de seis contra- 

ordenq8es previstas e punidas pelos artigos 38g0, nOl, al. a) e 388", nOl, al. a), ambos 

do CdVM, pela divulgaqnb de informaqnb nnb verdadeira a 3 1/03/2004, a 1 1/04/2005, 

a 20/04/2006 e a 28/06/2007 - coimas de €450.000,00 cada urna, uma coirna de 

€1 50.000,00 pela divulgaqb de informa@o n b  verdadeira a 06/11/2007 e urna coima 

de €400000,00 pela divulgaqh de i n fomnb  nib verdadeira a 2311 212007. 

Segunda 

Foi, ainda, condenado na sanqio acesdria de interdiqh temportiria do exercicio da 

profisdo ou da actividade a que a contra+rdenagiio respeita (artigo 4M0, nOl, al. b) do 

CdVM) pel0 perlodo de 5 (cinco) anos e de inibiqib de funq8es de adrninistmqib, 

direq50, chefia ou f i s c a l i ~  e, em geral, de representaqh de quaisquer 

intermediiirios financeiros no hb i t o  de alguma ou de todas as actividades de 

interrnedmqh em valores mobiliirios ou outros instrumentos financeiros (artigo 4W0, 

nOl, al. c) do CdVM) pel0 period0 de 5 (cinco) anos. 
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A conden-, proferida pela CMVM, foi mantida, integralmente, pela sentenga 

reconida. 

Quarta 

Apesar & inusitah extensb dos autos, da vastidiio e da variedade de actos dos 

quais se ocuparn, distribuidos por um gordo period0 corn cerca de dez anos, o 

miolo do process0 pode reduzir-se a duas traves mestras essenciais, que 

correspondern a urn prisma objectivo e a um outro subjectivo, a saber. 

Quinta 

Se a informagio divulgada nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007, pela qua1 o 

arguido foi punido, 6 ou nio verdadeira? 

Sexta 

Se, partindo do principio, que se assume por mero dever de patrocinio, sem nunca 

conceder, que a informaqio divulgada nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007 tem 

os vicios assacados pela CMVM tera o arguido alguma responsabilidade, passive1 

de lhe ser imputhvel a titulo doloso? Ora: 

S6tima 

As contas e dernais inform@ divulgada nos anos de 2004,2005,2006 e 2007 esth 

correctas, espelham fielmente a situa@o do Banco e cumprem com todas as regras 

legais e regulamentares em vigor, ao conMo do que a h a m  a CMVM e a decisio 

reconicla. 

Oitava 

Esta visk B corroborada por todas as testernunhas que depusaam nos presentes autos 

e, igualmente, pelos Parecaes da Prof. Ana Maria Rodrigues, que acompanha este 

recurso e dos revisores oficiais de contas Jod Soma Santos e Jod Parada Ramos junto 

a fls. 27541 e seguintes, 
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Ao invds: 

Nona 

Nenhum elemento constante dos autos, seja trazido por depoirnentos ou por 

documentos, corrobom, sustenta ou defende as teses da CMVM e a apreciaqk que fBz 

As contas, A sua confecqk e divulgaqio, teses que es th  na base da apreciaqk que fBz 

da condenqk do arguido. 

Recordam-se que form ouvidos, ao longo dos autos, quadros do BCP, responsaveis 

pela contabilidade e pela consolidaqk, especialistas independentes, como Aurklio 

Amado, responsive1 da PWC, o auditor da KPMG que acompanhou o Banco ao longo 

de todo o periodo, Vitor Ribeirinho, ex administradores e toda uma vasta gama de 

pessoas abalizadas para deporem. Pelo que; 

A tese da CMVM se ampara, apenas, numa andise errada, isolada, descontextualizada 

e & hdamentada das normas legais e regulamentares aplicaveis. 

Dkirna Segunda 

Se 6 assim no plano objectivo, nib o 6 diferente no plano subjectivo. A i m p u ~ ~  de 

WOS e in tenes  ao arguido, nasce de urna aprecia@o subjectiva, gerada em poucos 

dias, sem que, alguma vez, haja sido possivel sindicar o seu processo criador. 
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Vejarnos: 

Dkcima Terceira 

A CMVM elaborou um chamado Relatbrio de Supervisb junto a fls. 12551 e 

seguintes. Esse relatori0 faz parte dos elernentos nos quais o Tribunal baseou a 

sua convicgb, cfi. piginas 701 e 708 da decisio recorrida. 

Dkcima Quarta 

Na pigina 54 desse relatori0 (fls. 12579 v) escreve-se o seguinte, sob a epigrafe 

INTERVENC~O DE PESSOAS LIGADAS A 0  BCP: 

" A )  ADMINISTRADORES E COLABORADORES 

Ao longo deste relatbio foram sendo indicadas pessoas que, de acordo com a 

prova documental ou testemunhal produzida tiveram intervenqlio nos factos 

relatados. A indicaqlio destas pessoas n io  deve ser entendida como um qualquer 

juizo de imputaqio de responsabilidade que tenha como fonte este relatbrio. 

Significa, assim, que o titulo da sua intervenqlio, o grau de conhecimento e o seu 

tip0 de participaqio nos factos deve ser aprofirndado pelos departamentos 

competentes, de forma a poder-se fazer qualquer juizo de responsabilidade, seja 

penal, seja contra-ordenacional. " 
k i m a  Quinta 

Este relatori0 tern data de 3 de Dezernbro de 2008, cfi. fls. 12552, ai se sugerindo 

o respective envio ao Departamento de Assuntos Juridicos e de Contencioso. 

Mcirna Sexta 

De acordo corn a alinea d) do n." 1 do Sum&io Executivo da Factualidade 

Apurada, o relatorio visava, tambkrn, "reunir um conjunto de informaqlio 

suficiente que possa firndar um adequado enquadramento juridic0 e o 

apuramento de eventuais responsabilidades de natureza criminal e contra- 

ordenacional. " Cfi. fls. 12553. 
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Como resulta do trecho de fls. 12579 v, acirna transcrito, a relatbrio ngo tirou 

quaisquer conclusbes e este respeito. 

DCcima SCtirna 

Pordrn em 29 de Dezembro de 2008, ou seja, menos de um mgs apbs a conclusi?io 

(inconclusiva) do relatbrio acima citada, o Conselho Directivo da CMVM 

aprovou, por unanimidade, uma proposta de acusaqgo, cfi. fls. 13689. 

Nessa acusaqgo, de fls. 13691 e seguintes, proposta A consideraqgo superior pel0 

Sr. Dr. Filipe Matias Santos (cfi. fls. 13690) em 29 de Dezembro de 2008 e 

aprovada no mesmo dia pelo CD da CMVM, cfi. fls. 13689, ja aparecem 

distribuidas as culpas pelos arguidos, expressas as suas motivaqbes e explicados 

os seus comportamentos dolosos, em termos que aqui se G o  por reproduzidos. 

Dkima Oitava 

A acusaqiio consistiu num trabalho intelectual dos seus autores, construido em 

menos de um mCs, contado de confess0 estado inconclusivo do Relatbrio. Ou 

seja- 

DCcima Nona 

0 s  autores da acusa@o olhararn para o trabalho (inconclusivo quanto a 

responsabilidades pessoais) do Departamento de Supervisio e, em poucos dias, 

criaram intenqbes aos arguidos, estabeleceram conexks entre factos e atribuiram 

culpas e responsabilidades, num i t i n d o  que C urn verdadeiro trihgulo das 

Bermudas e que, por recusas daqueles a deporem, apesar de instados para tal, nunca 

pode ser entendido e sindicado. 

Nada de relevante existe nos autos entre o relatbrio e a acuswio. 



Conforme as declarag6es da testemunha Carlos Tavares da Silva, ent8o e ainda 

hoje, presidente do CD da CMVM, "em 3 de Dezembro de 2008 houve conclusa"~ 

do processo de supewisiio e o Conselho Directivo aprovou o relat6rio e remeteu- 

o para o DUAI, mas esfe ndo apura responsabilidades contra-ordenacionais 

individuais: envia ao Departamento de Assuntos Juridicos e de Contencioso". 

Cfr. pkgina 671 da sentenga recomda. E disse mais adiante que "entre of im da 

supewisdo e a acusa~iio ndo houve mais investiga~do", cfr. loc citado com 

sublinhado nosso. 

Sendo certo que o arguido ANT~NIO RODRIGUES: 

Vigtsima Primeira 

Sempre considerou que as 17 sociedades ditas offshore Cayman (cinco criadas no 

BPA e doze criadas no BCP), tinham os seus UBO e nunca admitiu, nem admite, 

que tais sociedades fossem do Banco, 

Vigtsima Segunda 

Niio esteve na constituigiio de nenhuma das sociedades referidas na conclusiio 

vigtsima primeira, pois nem sequer tinha qualquer responsabilidade nesta matbria. 

Vigtsima Terceira 

N3o participou nas negociaq6es que hajam estado na origem da concessio de 

crbditos a essas sociedades, nem autorizou essa concessiio, dado que n8o tinha 

qualquer responsabilidade nas Areas comerciais (Private Banking, gerentes de 

conta das sucursais, Direcgiio Intemacional ou outra), que, estas sim, interagiam 

com os clientes. 

Vigtsima Quarta 

No an0 de 2002 o recomente pretendeu saber quem eram 0s principais accionistas do 

Banco, de modo a que pudessern ser contactados, com vista a interes.4-10s no aumento 

de capital previsto, a realizar mediante a ernisdo de Valores Mobiliivios 

Obrigatoriamente Convertheis (VMOC). 

Foi neste quadro e neste tempo (fmais de 2002) que @u aos servips, no caso a 

Miguel M a m s  Duarte, responshvel da DM, que h e  identificasse os principais 

accionistas do Banco e, por inclusb, os UBO das 17 sociedades offhhore, elas 

prbprias, tambh clientes e accionistas de relevo. 
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Vigksima Sexta 

Tendo sido informado alguns dias depois, primeiro por Miguel Magalhks Duarte, que 

falara corn Antbnio Amaral Medeiros, responshvel pela SERVITRUST. depois por 

este mesmo Amaral Medeiros, de que n b  se encontram o registo do(s) UBO das 

dezassete sociedades. 

Vigksima Sktima 

Isto apesar de se terem feito todas as dilighcias possiveis para o efeito, ou seja, para 

se encontrarem esses registos. 

Vigksima Oitava 

S i tuqb  que deixou ANT~NIo RODRIGUES obviamente preocupado, tendo-a 

repostado aos Vice Presidente do Banco, Filipe Pinhal e ao Presidente Jorge Jardim 

Gonqalves. 

Vigksima Nona 

A partir dai o arguido colaborou na tentativa de recupaqb  do crkdito, sendo a essa 

luz que devem ser lidas todas as intervenws que constituem a matbria de facto 

provada. Opera@es que nada t h  de ilicito ou de ilegal. 



0 arguido nunca procurou ocultar o que quer que fosse. Todos os actos que praticou se 

encontram espalhados e espelhados em actas, contratos, comunicag6es efectuadas, 

nomeadamente, ao Banco de Portugal, totalrnente ao arrepio do que se seria efectuado, 

se algo se procurasse esconder. Alihs: 

6 totalmente absurd0 que se afirme, ao mesmo tempo, que o recorrente possuia o 

conhecimento de que as 17 sociedades n b  tinham ZTBO, que seriam do Banco e, neste 

quadro, iria perguntar ao servi~os quem seria o ZTBO das sociedades!!?? 

Trighima Segunda 

Nos processes de concessb e renov+ de crkdito is 17 sociedades offshore 

participaram dezenas de pessoas, negociando, propondo, dando parecer e autorizando, 

sem que, alguma vez, houvesse sintoma de estrariheza. Alik, qua  no julgamento, quer 

na h e  adrninistrativa, nenhuma testemunha a h o u  que, em alguma momento, haja 

sido pressionado para ocultar o que quer que fosse, para dar parecer neste ou naquele 

sentido. Pelo que: 

Trighima Terceira 

A prova do alegado pel0 recorrente 6 abundante, convergente, coerente e univoca. A 

prova das especulq6es da acusqSo, adoptadas, na totalidade, pela decisk recorxida, 

niio chaga a ser insubsistente, porque 6 inexistente. 

De igual modo e para o arguido as quatro sociedade designadas por sociedades 

ofihore Gbis Ferreira, sempre tiverarn como UBO, precisamente, Josh Gbis Feneira e 

Carlos Bessa Monteiro. 
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0 arguido nib esteve na ghese destas entidades, nern negociou os crhditos que lhes 

foram concedidos, pelas raz6es que j i  expb nas conclusdes precedentes, as quais, 

aqui, t h  aplicqib integral. 

Trighsima Sexta 

As referidas quatro sociedades eram tratadas como tendo aqueles dois beneficihios, 

ath no tratarnento que lhes era dado pel0 Banco de Portugal. Ver a este respeito o que 

se expk no ponto 17 da motiv*. 

A sentenqa reconida. Apreciaqib geral, nulidades e ornis&s. 

A sentenqa objecto de recurso assume, de forma praticamente integral, recorrendo, 

genedizadamente, A cbpia respectiva, os factos provados e os fundamentos de facto e 

direito, constantes da d e c i h  condenatoria da CMVM. 

Ou seja: 



Trighima Oitava 

Com excepq3.o da transcri@o das conclus6es respectivas, que se encontra desde a 

phgina 5 atk ii phgina 97, a sentenqa recomda ignora, totalmente, o que nas 

impugnag6es k alegado, o que vale por dizer que decide, como se n5o tivessem 

existido as impugnmes. 

Trigksima Nona 

E &-lo, reproduzindo a decisb da CMVM, sem sequer mencionar a fonte, ou seja, 

que, todo aquele arrazoada k da autoria da autoridade administrativa. 

Quadragksima 

Que o tribunal recorrida assume integralmente. 

Este procedimento uma consequ2ncia inevithvel: 

Quadragksima Primeira 

A generalizada omissib de pronhcia, que nasce, inevitavelmente, da desconsideqb 

absoluta do teor das i m p u ~ e s .  k que estas, form apresentadas apbs a deci& 

condenatbria, mas k o argumenthrio anterior As impugnaqks, precisamente o da 

decisk que estas impugn-, que se recupera na senten~a Tudo se passa como se as 

impugnaqiks r h  existissem. 

A luz desta realidade que a inquina de forma gen&ica e irrevaivel detalharemos 

agora os vicios do process0 e da decisb recomda 
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Quadragksima Segunda 

Siio inconstitucionais as normas dos artiaos 7511 do RGCO. 416/4 do CdVM, 

36812, 37411ld'l e 2 e 37511 do CPP, por violaqiio do disposto nos artigos 20/1, 

3211, 32/1, 202/2 e 20511 da CRP, quando interpretadas o sentido de que, como k 

o caso: 

a) Uma decisiio judicial proferida em recurso, nascido da impugnaqiio de decisiio 

condenatbria da autoria de uma autoridade administrativa, pode ignorar, na 

totalidade, apesar de transcrever as respectivas conclus6es, a impugnaqiio 

apresentada pelo arguido; 

b) Uma mesma decisb judicial pode acolher-se, integralmente, aos hdamentos 

da decisiio condenatbria proferida pela autoridade administrativa, transcrevendo- 

os extensamente e reproduzindo os raciocinios dessa mesma autoridade, sem, 

sequer, identificar a sua origem, assumindo-os como se fossem os do prbprio 

tribunal. 

Quadragksima Terceira 

Ao ignorar o teor das impugnaq6es a decisb recomda condenou-se A nulidade, 

p i s  colocou-se numa inevithvel omissiio sistemiitica de pronhcia, 

nomeadamente: 

Quadragksima Quarta 

0 recorrente invocou a nulidade da acmaqik e da decisk condenatbria, por v io lqb  

do disposto nos artigos 50 do RGCO e 28313 e 3 1 113 ambos do CPP. 

Quadragksima Quinta 



A decisb condenatbria da CMVM 6 nula, o que pode ser reconhecido e declarado por 

este Venerando Tribunal. 

Quadragbsima Sexta 

A decisb recorrida, embora aborde os aspectos juridicos que antecedem, fh-lo 

atraves da importaqb dos argumentos da CMVM, aos quais se respondia na 

impugnagiio, niio abordando os argumentos da impugnagb. fi assim nula a 

sentenga, nos termos do disposto nos artigos 374/2 e 379lla) e c) do CPP. 

QuadragCsima S6tima 

Foi alegado na impugnagiio que no process0 contra-ordenacional, instaurado ap6s 

a deliberaggo do Conselho Directive da CMVM tomada em 29.12.2008, niio foi 

feita qualquer investigagiio, violando o disposto nos artigos 119ld) e 120llld) do 

CPP. Isto mesmo pode ser reconhecido por este Venerando Tribunal. 

PorCm: 

Quadragbsima Oitava 

A decisio recorrida, embora aborde os aspectos juridicos que antecedem, fa-lo 

atraves da importagio dos argumentos da CMVM, aos quais aqui se respondia, 

niio abordando os argumentos da impugnagiio. fi assim nula a sentenga, nos 

termos do disposto nos artigos 37412 e 37911a) e c) do CPP. 

Quadragesima Nona 

0 recorrente invocou a atipicidade das condutas imputadas ao Arguido para 

preenchimento do tip0 objectivo, materia que pode se conhecida por este 

Venerando Tribunal. Contudo: 

Quinquagbsima 

A decisb reconida, embora aborde os aspectos juridicos que antecedem, fi-lo 

atrav6s da imporbgb dos argumentos da CMVM, aos quais aqui se respondia, 

niio abordando os argumentos da impugnagiio. 6 assim nula a sentenga, nos 

termos do disposto nos artiaos 374/2 e 37911a) e c) do CPP. 

Quinquagksima Primeira 
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0 recorrente invocou a atipicidade das condutas anteriores a entrada em vigor do 

DL n." 5212006, de 15 de Marqo, o que pode ser conhecido por este Venerando 

Tribunal. Mas, uma vez mais: 

Quinquagksima Segunda 

A decisiio recorrida ignora toda esta argumentaqiio do recorrente, o que constitui 

omissiio de pronhcia e, consequentemente, nulidade, nos termos do disposto no 
artigo 37 1 (11~) do CPP. 

Quinquagksima terceira 

0 recorrente invocou o concurso aparente de contra-ordenaqties, em termos que 

podem ser conhecidos por este Venerando Tribunal. 

Quinquagksima Quarta 

A decisiio recomda, embora aborde os aspectos juridicos que antecedem, fa-lo 

atravks da importaqiio dos argumentos da CMVM, aos quais aqui se respondia, 

niio abordando os argumentos da impugnaqiio. fi assim nula a sentenqa, nos 

termos do disposto nos artinos 37412 e 37911a) e c) do CPP. 

Quinquagksima Quinta 

0 recorrente invocou a violaqio do principio "ne bis in idem", pugnando pela 

realizaqiio de urn h i c o  julgamento, no caso o julgamento do processo criminal 

em curso, no qual ANT~NIO RODRIGUES C arguido e no qual se julgam os 

mesmos factos, que esGo em causa neste processo. 

Quinquagksima Sexta 

A decisiio recorrida ignorou totalmente este argument0 nio conhecendo da 

quest50 suscitada, pel0 que incorreu na nulidade do artigo 37912 do CPP. 

QuinquagCsima SCtima 

0 artigo 42011 do CdVM,-6 inconstitucional, por violaqiio do disposto no artigo 

2915 da CRP. 

Quinquagksima Oitava 

Ao niio conhecer da prescriqk a decisiio reconida C nula, por violqiio do 

disposto no artigo 379111~) do CPP. 

Quinquagksima Nona 



Paralelamente e ao n b  conhecer da prescriqk a decisb violou, tambkm, o 

disposto nos artigos 271a) e 27 - A /l/b)/c) e 2 do RGCO, bem como o disposto 

no artigo 12113 do C6digo Penal, condenando por inhcqiio prescrita e niio 

refazendo a sanqiio em conformidade com essa prescriqb, matkria que deve ser 

conhecida por este Venerando Tribunal. 

Sexagksima 

A senten~a 15 nula, agora por viola~iio do disposto no artigo 37412 do CPP, ex vi 

do disposto no artigo 379111a) do mesmo diploma, pois n b  fundaments quais os 

motivos, de facto e de direito, que conduziram ao apuramento da conclusiio sobre 

a condigb socioeconomica do arguido, tal como C assumida pela decisiio. 

Sexagksima Primeira 

0 que pode ainda ser assirnilado a wn erro notbrio na apreciqk da prova, nos tennos 

do disposto no artigo 410121~) do CPP, porquanto, & toda a prova dos autos, quer a 

testemunhal, de phginas 562 e seguintes, quer a documental, de phgbm 701 e 

seguintes, quer da do pr6prio process0 administrative, nada resulta sobre este facto (o 

da alegada elevada sitmqb socioecon6mica do arguido). Isto C bern mais do que a 

mera insuficihcia de fhctos. fi a aushcia total de factos. 

Sexagksima Segunda 

Retoma-se aqui a a f h a # h  jh produzia, de que a sentenqa 15 nula, por omitir, de uma 

forma generalizada, pronhcia sobre os factos relevantes apresentados na impugnagiio, 

nomeadamente os descritos no ponto 1 1 da motivaqk. 

Sexagksima Terceira 

Ao d o  considerar esses factos e para a l h  da alegada, a decisb reconida privou-se 

de entender 0s hdamentos das afimaq&s produzidas pel0 recorrente, sobejamente 

provados, encalhando na explica@o prkvia da CMVM, que nasce de urn raciocinio th 

vertiginoso na sua prodyk,  quanto fdho de sustentaqh no seu fundamento. 
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Sexagksima Quarta 

A sentenga padece de dois enos notbrios na apreciagb da matkria de facto, que 

constam do ponto 12.1 da motivagb. Nunca concedeu crkdito As 17 offshore Cayman 

e nunca Ihe foi dito que as LBO dessas entidades seria as designadas Portman. 

Sexagksima Quinta 

A correcta e adequada e x p l i c w  para o contrato celebrado com o ABN encontra-se 

no ponto 13 da m o t i v w ,  sendo de ahstar, por completo, a p o s i w  da sentenga 

reconicla, bebida da CMVM. 

Sexagksima Sexta 

A correcta e adequada caracterizagb da figum dos UBO e a conf iguqb do papel 

assumido, nesta qualidade, por Moreira Rato, nidio Monteiro e Bernardino Gomes, 

encontra-se no ponto 14 da motivagiio, sendo de afastar, por completo, a posigk da 

sentenga recomda, bebida da CMVM. 

Sexagksima Sktima 

Como decorre do ponto 15 da motivaqk, foi sempre correct0 e adequado o 

provisionamento efectuado pelo BCP no period0 em anhlise, o que 6 corroborado por 

toda a prova dos autos. sendo de ahtar,  por completo, a psi* da sentenga 

reconicla, bebida da CMVM. 

Sexagksima Oitava 



Como decorre do ponto 16 da motiva@o, foi sempre correcta e adequada a a p l i q b  

das r e p  de consolidagio efectuada pel0 BCP no periodo em andise, o que C 

corroborado por toda a prova dos autos. sendo de ahstar, por completo, a psi* da 

sentenqa reconida, bebida da CMVM. 

Sexagksima Nona 

Ao rejeitar a jun* aos autos do Parecer da autoria da Prof." Ana Rodrigues o 

Tribunal recomdo cometeu a nulidade processual consistente na omissb de 

dilighcias essenciais para a descoberta da verdade (artigo 120llld) do CPP), violando, 

igualmente, o disposto no artigo 3211 e 10 da CRP e a nulidade prevista no arligo 

379111~) do CPP, por se pronunciar sobre as questks que deveria apreciar, a 

saber, a qualidade, inteireza, rigor e confoddade legal das contas. 

Ao desconsidera. totalmente o Parecer da autoria dos revisores oficiais de contas, Josk 

Parada Ramos e Josk Sousa Santos, o Tribunal reconido cometeu a nulidade 

processual consistente na omis& de dilighcias essenciais para a descoberta da 

verdade (artigo 1 201 1 Id) do CPP), violando, igualmente, o disposto no artigo 3 21 1 e 10 

da CRP e a nulidade prevista no artigo 379111~) do CPP, por n b  se pronunciar sobre 

as questks que deveria apreciar, a saber, a qualidade, inteireza, rigor e conformidade 

legal das contas. 

Septuagtsima Prirneira 

Ao perrnitir que, contia despacho expresso, a CMVM d o  juntasse aos autos os 

elementos referidos no ponto 19.1 da motivaq&, nas condiqks ai descritas, Tribunal 

reconido cometeu a nulidade processual consistente na omis& de dilighcias 

essenciais para a descoberta da verdade (artigo 120llld) do CPP), violando, 

igualmente, o disposto no artigo 3211 e 10 da CRP. 
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NESTES TERMOS E NOS MAIS DE DTRETTO 

Deve o presente recurso ser julgado procedente e, em consequhcia, ser revogada a 

decisio reconida e o arguido ser totalmente absolvido de todas as contra-ordenaqdes 

pelas quais foi condenado, com as legais consequhcias. 

Caso assim se nib entenda, devem as nulidades invocadas e que dizem respeito A 

decisio recomda, serem julgadas procedentes e provadas, bem como julgado 

procedentes e provados, os assacados erros notorios de julgamento, com as legais 

consequhcias, mormente a revog* da sentenga e o reenvio do process0 para novo 

julgamento. 

Deve, em qualquer caso, ser julgada procedente e provada a prescrigio, nos termos 

aqui alegados. 

0 arguido m a n t h  o interesse no recurso interposto, atinente ao prazo concedido para 

apresenta& deste requerimento e respectiva motivaqk. 

4- Recurso interposto por Christopher de Beck. 

Mot ivqb  junta aos autos, de fls. 37351 a 37446 - vol. 100 

Conclusdes. 



1) Este process0 e a Sentenqa recorrida s b  um poco de vicios e de erros de 

direito, que n b  podergo passar em claro e que, salvo melhor opiniio, 

exigem a sua revogagb. 

2) A Sentenga desvirtua os mais elementares principios de um Estado de 

Direito, abdica da separaqb de poderes e deixa os cidadios visados numa 

posiqio de inferioridade drastica em face do poder da Adrninistra@o, nas 

suas diversas vertentes. 

3) A Sentenga C uma cbpia integral da decisio da CMVM: letra a letra, 

palavra a palavra, durante quase mil piginas; 6, provavelmente, o maior 

copylpaste da hist6ria da judicatura Portuguesa. 

4) A primeira conclusZo que se pode retirar C que, materialmente, n b  existe 

nem um julgamento, nem uma sentenqa. 

5) Nos termos do disposto no n." 10 do artigo 32." da Constituigio, nos 

processos de contra-ordenagiio, bem como em quaisquer processos 

sancionatbrios, sgo assegurados ao arguido os direitos de audiCncia e 

defesa. 0 direito de defesa em processos sancionatbrios resulta ainda do 

facto de a Repliblica Portuguesa ser urn Estado de direito democriitico, 

conforme previsto no artigo 2." da Constituigio. 

6) Nos termos do disposto no artigo 202." da Constituiggo, no artigo 3." dos 

Estatuto dos Magistrados Judiciais e no artigo 9." do CPP, os tribunais sio 

os brgbs de soberania corn cornpetikcia para administrar a justiga em 

nome do povo. 

7) Copiando integralmente a decisb da CMVM, o Tribunal recorrido n b  

produziu uma Sentenga, produziu uma copia. 

8) Inexiste uma efectiva actividade jurisdicional e, como tal, inexiste uma 

apreciaqio jurisdicional da defesa dos arguidos, violando-se o disposto nos 

artigos 32.", n." 10,2." e 202." da Constituiqb. 

9) Trata-se de uma Sentenqa da autoria de uma entidade administrativa, a 

qua1 n b  estd sujeita ao estatuto dos juizes; o autor material da sentenqa 

ngo 6 um Juiz mas antes uma entidade administrativa. 
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lo) fi, por isso, tambem violado o disposto nos artigos 21 5." a 217." da 

Constituiqb. 

11) Por outro lado, na ausgncia de uma fundamentqiio que seja a expressiio de 

uma analise critica e ponderada pel0 Tribunal, a decisiio niio 6 

fundamentada pel0 mesmo, pel0 que 6 violado o disposto no artigo 205." 

n." 1 da Constituiqiio, concretizado, no plano infraconstitucional, no n." 5 

do artigo 97." do Codigo de Processo Penal, aplicavel ao dominio do 

direito penal e contra-ordenacional (ex vi do artigo 41 .", n." 1 do RGCO). 

12)Regra geral, o direito portugugs constituido niio adrnite, no dominio do 

direito penal e contra-ordenacional, a fundamentaqiio de decisdes que 

conheqam a final do object0 do process0 - mesmo quando proferidas em 

sede de recurso - por simples remissiio para decisbes anteriores, muito 

menos de entidades administrativas (nb sujeitas as mesmas regras dos 

tribunais). 

13) Assim, e no caso dos autos, sempre deveria considerar-se inadmissivel a 

fundamentaqiio da decisb do Tribunal de primeira instiincia por mera 

cbpia~remissiio para a decisiio da CMVM, ainda para mais tratando-se n b  

de urn Tribunal, mas de uma entidade adrninistrativa. 

14)Mostra-se, assim, violado o artigo 205.", n." 1 da Constituiqiio, bem como 

os artigos 374.", n." 2 e 425." do Codigo de Processo Penal (apliciveis ex 

vi do artigo 41 .", n." 1 do RGCO). 

15)Verificando-se a falta de fundamentaqiio da decisiio recorrida, deve a 

mesma ser anulada e os autos devem baixar ao Tribunal a quo, para que 

proceda a elaboraqiio de nova decisiio devidamente fundamentada, nos 

tennos do disposto no artigo 379.", n." 1, alinea a e 425.", n." 4 do C6digo 

de Processo Penal. 



16)A Sentenga viola o disposto no artigo 8." e 9." do Cbdigo de Processo 

Penal, pois materialmente n b  proferida uma sentenga, n b  foi 

administrada justiga.. 

17) Nem sequer foi elaborada uma sentenga pel0 juiz, pel0 que n3o se pode 

sequer dizer que foi cumprido o disposto no artigo 372.' do Cbdigo de 

Processo Penal. 

18) Niio se trata, tambkm - como vimos - de uma sentenga fimdamentada pel0 

tribunal, violando-se o disposto no artigo 374." n." 2 do CPP. 

19) Ademais, copiando a decisk da CMVM, a Sentenga na pritica impede a 

apreciagk da matkria de facto por urn tribunal judicial, pois embora seja 

admissivel recurso para o tribunal da Relagiio este apenas conhece de 

direito, com excepgb dos casos de err0 notbrio na apreciagb da prova. 

20) Acresce que, sendo a sentenga wna mera cbpia da decisiio da CMVM, tem 

como consequencia a supressiio de urn grau de jurisdigiio e, como tal, a 

violagiio do disposto no artigo 73." do RGCO. 

21)Assim, deve a Sentenga ser anulada e os autos remetidos para o Tribunal 

recorrido para elaboragiio da Sentenga. 

22)Nos termos do artigo 410.', n." 2, do CPP, o presente recurso pode ter por 

base urn erro notbrio na apreciaqk da prova. 

23)Do texto da Sentenga (e em conjugaq50 corn as regras de expenencia 

comum) resultam vixios erros notorios na apreciaqiio da prova e corn 

influencia para a decisiio da causa. 

24)O Tribunal recorrido pratica um erro notbrio na apreciaqiio da prova 

quando considera provado, como factos praticados pel0 arguido, o 

exercicio de cargos sociais e a existencia de procuraqdes em seu nome, 

ainda para mais quando estas apenas valeriam em caso de ausCncia do 

Presidente do Conselho de Adrninistraqiio (o que nunca sucedeu). 
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25) A mera titularidade de cargos e pelouros nunca podera ser considerado um 

facto praticado, pois pessoas niio podem contradizer os cargos que 

exerceram, mas apenas os factos que praticaram nesses cargos. 

26)Tambkm o beneficio de procurag6es nunca podera ser considerado um 

facto praticado pel0 Recorrente. 

27) Portanto, quando a Sentenga considera provado que o Recorrente praticou 

factos que niio praticou, pois estas situaqdes nem sequer s2o passiveis de 

ser configuradas como factos praticados, para alkm cair no absurdo, 

comete um err0 notbrio na apreciaqiio da prova. 

28)Assim, impde-se que a Sentenqa seja corrigida em conformidade, 

deixando de ser considerado provado que o Recorrente praticou os 

aludidos factos. 

29)Na Sentenqa, o Tribunal dh como provado que o Recorrente "autorizou 

que a Servitrust ernitisse garantia banchria a primeira solicitaqiio a favor do 

ABN, a 16/12/2003 - fls. 6596. 

30) 0 aludido documento niio se encontra assinado pel0 ora Recorrente, mas 

sim pelos Drs. Antbnio Rodrigues e Ant6nio Castro Henriques. 

31)E C isso mesmo que refere a Sentenqa na sua phgina 694 afirmando, 

peremptoriamente, "A garantia bancciria para o ABN foi feita pel0 

arguido Antbnio Rodrigues e pel0 arguido Antbnio Castro Henriques." 

32) Assim, estamos perante n b  d um evidente err0 notbrio na apreciaqiio da 

prova, mas tambkm uma contradiqk insanivel da fundamentqZo (artigo 

410.", n." 2, alinea b) do CPP). 

33)O que se impde, pois tomando em atenqiio o que acaba de se expor, 

deixarb de constar da Sentenqa qualquer intervenqiio do ora Recorrente no 

negbcio ABN, o que, efectivamente, traduz a verdade. 
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34)Niio se podersi, portanto, continuar a sustentar que o Recorrente tinha 

conhecimento das alegadas irregularidades com base em qualquer 

inte~enqiio do Recorrente neste neg6cio. 

35) No que respeita A imputaqiio subjectiva, a prhtica dos factos constantes da 

Sentenqa nunca poderia levar o Tribunal a concluir que o Recorrente 

conhecia as alegadas irregularidades e que, conscientemente, aprovou 

documentos de prestaqiio de contas nzo completos, n b  verdadeiros e 

ilicitos. 

36) Quanto a esta mathria, o err0 notbrio de apreciagiio da prova por parte do 

Tribunal consubstancia-se nas conclusaes que este retira de que o 

Recorrente niio poderia deixar de conhecer as irregularidades, por ter 

praticado o conjunto de actos supra descritos. 

37) Da pr6pria prova resumida pela Sentenqa resulta, inequivocamente, que 

nlo ficou provado que o Recorrente conhecia ou tinha que conhecer as 

alegadas irregularidades, pel0 que nunca se poderia concluir que o 

Recorrente praticou, dolosamente, as contra-ordenaqaes em que foi 

condenado. 

38)Na sequencia do que jii tinha sido considerado assente pela entidade 

administrativa e, refira-se, com inteira raziio, pois sib os pr6prios que o 

admitem (e sempre admitiram): em finais de 2002, o Dr. Antbnio 

Rodrigues alertou o Dr. Filipe Pinhal e o Eng." Jardim Gongalves para o 

facto de se terem encontrado offshore sem UBO identificado (Vide 

phginas 957 (ii) (iii), 958 (iv), 978 (ii), 991 (i), j), k), l), 1001). 

39) Esta factualidade considerada provada pelo Tribunal, advdm do facto 

daqueles arguidos reconhecerem, sem reservas, que apenas falaram entre si 

sobre esta matkria. 

40) fi isto que o Tribunal assume como verdadeiro e d isto que resulta das 

prbprias declaraqties transcritas pel0 Tribunal na Sentenga. 

41)Ou seja, resulta, inequivocamente, da Sentenga que os hicos 

administradores a tomarern conhecimento das alegadas irregularidades e a 
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adoptarem procedimentos na sequsncia do seu conhecimento, foram os 

arguidos Jardim Gongalves, Filipe Pinhal e Antonio Rodrigues. 

42)Como 15 obvio, so este facto demonstra bem que o Recorrente niio sabia 

nem poderia saber das aludidas irregularidades. 

43)No que respeita a acta de 13 de Abril de 2004 do Conselho de 

Administrqiio do BCP que deliberou ratificar a alienagiio a Townsend da 

totalidade do capital social da CI, por € 26.136.37 1,60, em simulttineo com 

a assungiio por aquela sociedade da totalidade do saldo devedor de outras 

entidades (Moreira Rato, Joiio Bemardino Gomes e llidio Duarte 

Monteiro) no montante de € 593.697.585,63, o Tribunal concluiu 

precisamente pela versiio apresentada pelo ora Recorrente, ou seja, de que 

a aludida acta niio era verdadeira e de que este niio participou na aludida 

deliberagiio (pigina 944 da Sentenga). 

44)Estarnos a falar de uma deliberagb hlcral no processo, na medida em 

que, na propria visiio acusatoria (a que a Sentenga aderiu) esta 6 a 

deliberagiio que & inicio A suposta transmutaqiio de perdas. 

45) Ora, a Sentenga reconhece que esta deliberagiio fulcra1 foi omitida do ora 

Recorrente e afirma, claramente, que ele niio participou, nem tomou 

conhecimento desta deliberagiio. 

46)Perante isto, nunca poderia depois a Sentenga concluir que o Recorrente 

conhecia as alegadas irregularidades e participou, em conscidncia, nurn 

alegado enredo ilicito nos termos sustentados pel0 Tribunal. 

47)Apelando As mais elementares regras de experidncia comurn, se o 

Recorrente soubesse das irregularidades, en& nunca esta deliberaggo ter- 

lhe-ia sido "escondida" (assurnindo a v i sb  sustentada na propria 

Sentenga). 



48)6, portanto, evidente do prbprio teor da Sentenqa que o Recorrente n b  

conhecia, nlo participou, nlo ajudou a resolver (ou transmutar) qualquer 

situaqb irregular. Nem Go-pouco hB qualquer prova que permita concluir 

isso. 

49)Mesmo assim, por incapacidade (ou talvez falta de vontade) de analisar 

criticamente (e numa vertente prktica) os factos, o Tribunal insistiu em 

condenar o Recorrente, presumindo-lhe um conhecirnento que ele nunca 

teve ou poderia ter de uma alegada situaqiio irregularlilicita. 

50)Num Estado de Direito Democratic0 niio se pode condenar com base em 

presunqces. 

5 1) Perante esta realidade inequivocarnente assumida pela Sentenqa, a mais 

elementar regra de expenencia comum, leva a concluir que n b  se pode 

dar como provado que o Recorrente ao praticar actos no exercicio das suas 

funq6es, sabia da existsncia das alegadas irregularidades em causa no 

presente processo. 

52) 0 Recorrente foi titular do pelouro da Direcqb Intemacional em parte do 

period0 temporal que estA em causa no presente processo. 

53) Segundo a Sentenqa (pkginas 897 e 944), a Direcqlo Intemacional teve um 

papel merarnente instrumental, porquanto nlo elaborava documentos de 

prestaqk de contas e era um mero booking center, n b  tendo qualquer 

papel decidrio efectivo sobre as operagaes em causa no processo. 

54)No entanto, no que respeita ao Recorrente a Sentenqa sustenta que "Ao 

contrhio da Direcqlo Internacional, que disp6e da informaqlo mas nlo 

tern qualquer poder de intervenqb, por ser um mero booking center, o 

arguido nlo s6 disp8s da inforrnagk como tinha efectivos poderes". 

55) Trata-se de uma contradiqiio insanivel que, salvo melhor opinilo, faz cair 

por si esta argumentaglo condenatbria, pois nlo existe qualquer elernento 

que permita retirar esta conclusb. 
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56)Demonstra, mais uma vez, que esta 6 uma Sentenqa que se baseia em 

"saltos no escuro" e dedug8es pessoais totalrnente contrhrias h prbpria 

prova que consta do mesmo texto condenatbrio. 

57)Analisando tambkm os depoimentos das testemunhas resumidos na 

Sentenqa resulta tamb6m evidente que niio se pode concluir/decidir que o 

Recorrente tinha conhecimento das alegadas irregularidades ao praticar os 

actos que praticou no exercicio das suas hq8es .  

58)Resulta dos mesmos (por exemplo, o do Dr. Carlos Costa, actual 

Governador do Banco de Portugal que ap8s a sua assinatura em quase 

todos os financiamentos aprovados pel0 ora Recorrente) que os 

financiamentos concedidos foram totalmente normais e cumpriram todas 

as regras em vigor ti kpoca. 

59)Resulta tarnbkm dos depoimentos que o Recorrente n b  tinha um 

conhecimento diferente dos outros membros dessa Direcqk e que, 

portanto, n b  sabia que as offshore n5o teriam UBO. 

60) Conforme resulta da Sentenqa, t a m b h  nenhum dos alegados UBO's, na 

viszo acusat6ria, "ficticios" (Goes Ferreira, Bessa Monteiro, Moreira Rato 

e Ilidio Monteiro) afirmou que teve qualquer contact0 corn o Recorrente 

Christopher de Beck. 

61)Para o Tribunal poder considerar provado que a prhtica daqueles actos 

demonstra que o Recorrente conhecia todo o alegado enredo ilicito, seria 

necessirrio bastante mais que uma mera anhlise documental. 

62) Seria necesshrio prova testemunhal, inequivoca, que confirmasse esse 

conhecimento do Recorrente ou, no minimo, que este tivesse condicionado 

os diversos pareceres favoriiveis emitidos por diferentes pessoas (inclusive 

o actual Governador do Banco de Portugal). 



63)0ra, a verdade 6 que toda a prova testemunhal aponta precisamente em 

sentido contrhio. 

64) Perante essa realidade indesmentivel que consta da Senten~a, niio poderia 

obviamente o Tribunal abusar da sua livre apreciaqiio da prova e concluir 

que o Recorrente sabia das irregularidades. 

65) Se tal fosse possivel, en tb  os cidadios portugueses passavam a ficar 

' sujeitos ao livre arbitrio de qualquer julgador e este poderia decidir 

conforme lhe apetecesse e com base em meras opinides e sensa~des, o que 

seria absolutamente incompativel com os mais elementares principios do 

process0 penal e contra-ordenacional de urn Estado de Direito 

Democr&ico. 

66) A apreciaqiio pel0 Tribunal da R e l a ~ b  destes erros not6rios na apreciaqk 

da prova s6 poderi levi-lo a concluir que niio existe prova que permita 

sustentar a condenaqiio do Recorrente e impde a revoga~iio total d.a 

Senten~a recomda. 

67)Mas, ainda que por algum motivo, este Tribunal entenda que s6 poderi 

conhecer materia de direito, nos termos do n." 1 do artigo 75." do RGCO 

(o que nao se concede), o que acaba de se expor teri que ter relevhcia 

para a qualificaqiio da pdtica das contra-ordena~bes a titulo de dolo 

directo, conforme resulta da Senten~a. 

68) Dos factos considerados provados pela Senten~a nunca se poderia concluir 

pela existencia de dolo directo do Recorrente na pritica das contra- 

ordena~des. 

69) Para configura~iio da conduta como dolosa seria necesshio que os factos 

praticados pelo Recorrente (e ngo as conclus6es do Tribunal) permitissem 

concluir que este dolosamente praticou as contra-ordenaqdes em causa. 

70) Ora, tais factos siio, deper si, actos correntes e licitos da pritica banckia e 

do exercfcio de h ~ d e s  de urn administrador, como por exemplo: 

aprova~des colegiais em Conselho de Administrqb, aprova~iio de 

financiamentos nos termos do Regulamento de Crbdito, entre outros. 
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71)Mais: se da Sentenqa niio resulta prova que o Recorrente sabia das 

irregularidades e se, alkm disso, ficou assente que existem actos de 

ocultqio das mesmas em relaqio a si, en th  nunca tambkm o Tribunal 

recorrido poderia ter qualificado como dolosa a pratica de qualquer contra- 

ordenaqiio por parte do Recorrente. 

72) Alkm disso, convCm nio esquecer (e o Tribunal recorrido parece esquecer) 

que o process0 contra-ordenacional e penal portugugs rege-se pel0 

principio do in dubiopro reo. 

73) Obviamente que estes factos teriam que ser suficientes para causar duvidas 

no Tribunal, no minimo, quanto a existencia de dolo. 

74)A Sentenqa recorrida enferma do vicio de nulidade por omissio de 

pronhcia, na medida em que n b  se pronuncia sobre os factos essenciais 

alegados pel0 Recorrente no seu Recurso de ImpugnqCio Judicial. 

75)A Sentenqa recorrida limita-se a aderir a tese da decisio da entidade 

administrativa, nio referindo quais os factos alegados pel0 Recorrente que 

considera provados ou n b  provados. 

76)Niio fazendo sequer essa menqio, a Sentenqa muito menos fundaments 

porque razio considera provados ou niio provados esses factos, pelo que, 

para alkm de se nfo pronunciar, a Sentenqa tarnb6m sofie do vicio de falta 

de fundamentaqiio quanto a matkria alegada pelo Reco~~ente. 

77)No seu recurso de impugnaqh judicial, o Recorrente alegou (e provou) 

v6rios factos essenciais para a sua defesa, nomeadamente sobre os 

financiamentos das sociedades offshore (materia central para o ora 

Recorrente). 

78)Alegou (e provou), igualmente, que a essencia das suas funqdes no BCP 

era completarnente distinta e bem mais abrangente dos actos que estiio em 



causa no presente processo, tendo feito uma longa exposiqio sobre as 

mesmas. 

79)Referiu (e provou - vide resumo do depoimento do Dr. Carlos Costa 

Oliveira) que nem sequer teve conhecimento das procuraq6es 

alegadarnente emitidas pelas offshore em causa no presente processo, na 

medida em que as mesmas s6 vigorariam em caso de ausgncia do 

Presidente do Conselho de Adrninistraqiio, facto que nunca ocorreu. 

80)Tamb6m alegou (e provou) que n b  tinha nem teve qualquer intervenqiio 

no processo de elaboraqb das contas consolidadas do BCP e que, 

portanto, n b  poderia conhecer qualquer irregularidade assente nas 

mesmas, tal como sucedeu com outros administradores que nem sequer 

foram acusados no presente processo. 

81)O Recorrente empenhou-se durante mais de urn ano em provar a 

factualidade alegada na sua defesa e as testemunhas arroladas depuseram 

precisamente sobre estes temas, no sentido de demonstrarem (e 

demonstraram) que o Recorrente nio tinha conhecimento das alegadas 

irregularidades. 

82) Ora, a Sentenqa 6 omissa quanto a estas mathias; pura e simplesmente, 

ignora estes (e outros) factos alegados pela defesa, nio se pronunciando 

sobre os mesmos, nomeadarnente se os considera ou niio provados. 

83) Inexistindo qualquer apreciaqk na Sentenqa dos aludidos factos alegados 

pel0 Recorrente no seu recurso de impugnagio judicial, quer 

considerando-os como provados, quer como niio provados, nunca 

poderemos estar perante uma falta de considexqio dos mesmos, mas sim 

de urna verdadeira falta de conhecimento. 

84)Perante a ausgncia de conhecimento dos factos alegados - e 

subsequentemente provados em juizo - bem como das questties 

inerentemente suscitadas na defesa do Recorrente, n b  se vislurnbra como 

poderii o Tribunal fonnar um juizo de certeza quanto a prhtica das contra- 

ordenq6es alegadas pela acusqiio. 
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85) Pois que, n b  se apreciando sequer tais factos, niio podem existir certezas e 

niio existindo certezas, a Sentenga padece de qualquer substracto, em clara 

violagiio do principio elementar do in dubiopro reo, do contraditbrio, bem 

como da tutela jurisdicional efectiva dos direitos do arguido. 

86) Uma interpretagio normativa do artigo 379." do CPP que admitisse que o 

Tribunal nio tivesse que se pronunciar sobre os factos alegados pel0 

arguido nos termos em que a Sentenga recorrida o fez, tornaria 

inconstitucional o artigo 379." do CPP, por conhsio entre o conhecimento 

dos factos e a avaliagiio dos mesmos, por violagiio dos artigos 20.", 32." e 

202.", todos da Constituigiio da Republica Portuguesa. 

87) Por conseguinte, dfividas niio subsistem quanto omisszo de pronhncia no 

caso sub judice, geradora de nulidade da Sentenga ora recorrida para 

efeitos do artigo 379." do C6digo de Processo Penal, nulidade que 

expressamente se argui. 

88)Foi o ora Recorrente condenado pela priitica de cinco infracgaes contra- 

ordenacionais, constando da Decisiio recorrida que a primeira se reporta h 

divulgagiio de informag50 niio verdadeira ocomda em 3 1.03.2004. 

89) Ora, o prazo de prescrigiio dos procedimento em causa 6 de cinco anos, tal 

como se encontra consagrado no n." 1 do artigo 418." do C6digo de 

Valores Mobiliirios ("CdVM). 

90) No que ao caso concreto importa particularmente, o n." 1 do artigo 27."-A 

do RGCO previ3 que o process0 esteja suspenso durante o tempo em que 

estiver pendente a partir da notificagh do despacho que procede ao exame 

preliminar do recurso da decisb da autoridade administrativa que aplica a 

coima, at6 A decisiio final do recurso, n5o podendo esta suspensiio, tal 

como consagra o respectivo n." 2, ultrapassar o period0 temporal de seis 

meses. 



91) H i  ainda que atender is  causas de interrupgiio da prescrigiio, reguladas no 

artigo 28." do RGCO. 

92)O n." 2 deste ultimo artigo salvaguarda, porkm, cenkrios de sucessivas 

intempg6es, consagrando que a prescrigb do procedimento tem sempre 

lugar quando, desde o seu inicio e ressalvado o tempo de suspensb, tiver 

decomdo o prazo da prescrigb acrescido de metade. 

93) No presente caso, e conforme jk referido, tendo em conta o prazo (base) de 

prescrigiio de cinco anos, estti-se perante urn prazo mkimo de prescrigb 

de oito anos, resultante do prazo de prescrigb base, acrescido de metade 

deste prazo, bem como de 6 meses de suspensiio. 

94) Ora, contando-se os prazos de prescrigiio sempre a partir da ocorr6ncia do 

facto (que constitui a pratica da infiacg%), tal como consagra o n." 1 do 

artigo 119." do Cbdigo Penal, aplicavel ex vi artigo 32." do RGCO, 

constata-se que o presente process0 j i  prescreveu relativamente ii primeira 

das inhcq6es imputadas ao ora Recorrente - divulgagb de informagk 

niio verdadeira ocomda em 3 1.03.2004 -, na medida em que ja decorreram 

os oito anos supra referidos como prazo mhximo de prescrigiio. 

95) Esta prescriqio deveria ter sido apreciada pel0 Tribunal a quo jti que, ao 

contriirio do que sucede em outros rarnos do Direito, o seu conhecimento 

niio necessita de alegaqiio pelos sujeitos processuais envolvidos. 

96)Assim, para alCm da coima, refira-se ainda que tarnbkm as penas 

acessbrias aplicadas ao ora Recorrente deverb ser proporcionalmente 

alteradas pel0 Tribunal ad quem, tendo-se, precisamente, em conta que 

quanto ii infracqiio alegadarnente ocorrida em 31.03.2004 ja niio poded 

haver a aplicaqiio de qualquer sang%. 

97)Por outro lado, sempre se refira que a segunda infracgiio por que o ora 

Recorrente vem condenado reporta-se A divulgagiio de informagio nZo 

verdadeira em 11.04.2005, pel0 que a sua prescrigiio, nos termos que 

supra se deixararn mencionados, ocorrerh ja no prbximo mCs de Abnl. 
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98)Quanto a esta infiacgiio, bem como relativamente is demais, desde jS se 

deixa arguida a respectiva prescrigiio, com a exacta hdarnentagiio jS 

desenvolvida, de forma a que o Tribunal ad quem n b  deixe de apreciar 

esta questiio de direito, como era obrigagh legal do Tribunal recorrido t2- 

lo feito. 

99) 0 Recorrente foi condenado tambCm por ter, alegadamente, violado o 

disposto no artigo 7." do CdVM, mas este artigo niio t uma norma 

incriminatbria. 

100) A tipificagfio contra-ordenacional da v i o l q b  dos deveres de 

informagiio no h b i t o  do hcionamento do mercado de valores 

mobiliirios esth prevista no art. 389." do CdVM. 

101) A redacgiio deste artigo 389." anterior A entrada em vigor do 

Decreto-Lei n." 5212006, de 15 de Margo, era do seguinte teor "Constitui 

contra-ordena~io muito grave a comunicaqa"~ ou divulga~a"~, por 

qualquer entidade e atravis de qualquer meio, de informa~io relativa a 

valores mobilidrios ou outros instrumentos Jinanceiros que nio seja 

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita". 

102) 0 Dec-Lei n." 5212006, de 15 de Margo, veio introduzir uma 

importante e significativa arnpliagiio do tip0 contra-ordenacional, ao 

eliminar a restrigiio da informagiio susceptive1 de ser punida A informagiio 

relativa a valores mobiliirios ou outros instnunentos financeiros. 

103) Assim, apbs a entrada em vigor do Dec-Lei n." 5212006, de 15 de 

Mayo, os deveres de informqiio cuja violagb constitui contra-ordenqh, 

deixararn de ter urn object0 determinado. 

104) Por isso, C indiscutivel que, at6 A entrada em vigor do Dec-Lei n." 

5212006, de 15 de Margo, a divulgagfio da informqk financeira prestada 

pelo BCP relativa As contas consolidadas de 2003 e 2004, nunca poderia 



preencher a tipicidade da norma incriminadora, visto que niio se trata de 

informaqiio "relativa a valores mobilihrios ou outros instnunentos 

financeiros". 

105) Assim, nunca o Recorrente poderia ter sido condenado pela 

divulgaqiio dos docurnentos de prestagiio de contas referentes iqueles 

mos. 

106) Se as contas consolidadas s b  elaboradas excluindo do perimetro 

de consolidaqiio alguma(s) das empresa(s) que dele deveriam constar, niio 

se pode dizer que a informaqiio divulgada ou comunicada niio seja 

verdadeira, o que constitui a conduta tipica. 0 que se pode dizer, se for o 

caso, 6 que na delimitagio desse perimetro n b  foi respeitado o normativo 

aplichvel a consolidaqiio. 

107) Portanto, tarnbem pel0 que acaba de se expor nio se pode concluir 

pela prhtica de qualquer contra-ordenaqiio. 

108) Ar&i-se a inconstitucionalidade da actual versiio do art0. 389.0, n."s 

1 e 2 do CdVM, introduzida pel0 Dec-Lei n." 5212006, de 15 de Marqo. 

109) Ao tipificar como contra-ordenaqiio muito grave, punivel com 

coima entre € 25.000 e € 2.500.000, qualquer informagio que n b  seja 

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita, sem delimitar, sequer 

minimamente, as qualidades do agente, o object0 da informaqiio, a 

natureza elou os efeitos dessa informaqiio sobre o mercado, o art. 389.0, n." 

1 revela-se excessivamente indeterminado, niio assegurando a certeza que 

6 exigida pel0 art. 29.0 da Constituiqiio. 

110) Assim, a norma do art. 389.', n.0 1 do CdVM 6 materialmente 

inconstitucional por violaqiio do art. 29.O da Constituiqiio. 

111) Por outro lado, ao prever que toda e qualquer informagb sem as 

caracteristicas vagamente enunciadas no artigo 389.", n." 1 do CdVM, 

independentemente de quem a presta e dos seus efeitos sobre o mercado, 

constitui contra-ordenagiio muito grave, aquela norma ofende o principio 

da necessidade de puniqk e o principio da proporcionalidade, previstos 
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ambos no artigo 18.", n." 2 da Constituiqb, e bem assim o principio da 

culpa e o principio da igualdade, o primeiro previsto nos artigos 1 ." e 27." 

da Constituiqiio e o segundo no seu artigo 13.". 

112) Sem se fazer quaisquer juizos de valor quanto A conduta de outros 

arguidos, a verdade C que se constata da Sentenqa que foi dado urn 

tratamento, flagrante e arbitrariarnente, desigual ao ora Recorrente em 

comparaqio com um arguido a que at6 foi imputada mais uma contra- 

ordenaqiio, igualmente a titulo de dolo. 

113) Ao ora Recorrente foi aplicada uma coima de € 650.000,OO e 

sanqaes acesdrias de inibiqiio de 4 anos; ao arguido Dr. Ant6nio Castro 

Henriques foi aplicada uma coima no valor de € 250.000,00, a qua1 

acresce a condenqio na sanqio acess6ria de inibiqio do exercicio de 

funqaes de administragio ou fiscalizaqio de quaisquer intermediirios 

financeiros 2 (dois) anos. 

1 14) Isto sem que se vislumbre a menor justificaqio na Sentenqa para 

esta, flagrante, desigualdade tratamento. 

115) Esta postura em relaqiio ao Recorrente viola, manifestamente, os 

principios da proporcionalidade e da igualdade, e demonstra tamb6m 

enorme injustiqa na medida da pena aplicada ao arguido Christopher de 

Beck. 

116) 0 principio da igualdade consiste, precisamente, no tratamento 

igual daquele que o C, e no tratamento diferenciado daquele que o 6, e esth 

consagrado no artigo 13.", n." 2 da Constituigiio. 

117) Ora, na Sentenqa recorrida, para a l h  de niio se ter dado um 

tratamento igual a situaqdes praticarnente iguais, a diferenciaqio que se fez 

foi aplicar uma coima 60% mais gravosa a um arguido que praticou menos 



uma infiacqio do que outro a que se aplicou uma sangio substancialmente 

mais leve. 

118) N b  se vislumbrando qualquer justificqio para isto na Sentenqa, 

trata-se de uma decisb, puramente, arbitriuia, incompreensivel segundo 

os principios do Direito, desproporcional, abusiva e injusta. 

119) Pelo exposto e, obviamente, sem conceder quanto A sua pretensio 

de revogagb total da Sentenqa recomda, caso se venha a manter a 

condenaqb, e n t b  a medida da pena aplicada ao Recorrente nio podera ir 

alCm daquela que foi aplicada ao arguido Antbnio Castro Hemiques; e at6 

deverii ser menor, na medida em que, segundo a prbpria Sentenqa, o ora 

Recorrente praticou menos uma contra-ordenagio. 

1 20) Nos termos do artigo 411.", n." 5 do CPP, o ora Recorrente 

pretende, que se realize audiencia para debater os seguintes pontos da 

presente motivaqiio: o relativo ax, facto de a sentenqa ser uma cbpia 

praticamente integral da decisio da CMVM e suas consequCncias 

juridicas; o err0 notbrio na apreciaqio da prova e a inexistencia de dolo. 

121) 0 Recorrente mantCm interesse no recurso retido e interposto da 

decisio que, posteriormente A prolagio da sentenqa, niio prorrogou o prazo 

para apresentqk do recurso em mais do que 30 dias. 

Termos em que: 

- Deve ser reconhecida a prescriqiio da contra-ordenaqio praticada em 

3 1.03.2004 e a coima e sang8es acessbrias reduzidas na proporqio. 

- Deve a Sentenqa recomda ser anulada, e os autos remetidos para 

elaboraqio de nova sentenqa, com pronhcia sobre todas as quest8es 

suscitadas pelos arguidos. 

- Caso assim niio se entenda, deve a Sentenqa ser revo~ada e o ora 

Recorrente absolvido. 
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5- Recwso interposto por Antbnio Manuel Pereira Caldas de Castro 

Henriques. 

MotivagHo junta aos autos, de fls. 36713 a 36825 -vol. 97 

1. 0 presente recurso vem interposto da Sentenqa, nos termos da qua1 o 

Arguido foi condenado pela alegada pratica de 6 ilicitos 

contraordenacionais, previstos e punidos pel0 artigo 389." n." 1 alinea a) do 

CVM e, em consequCncia, foi-lhe aplicada uma coima h i c a  de € 

250.000,OO e a sang50 acessoria de inibiqfio do exercicio de finqaes de 

administragiio ou fiscalizaqiio de quaisquer intermedihios financeiros, 

prevista no artigo 404." n." 1 alinea c) do CVM, pel0 period0 de 2 anos. 

2. Esta Sentenqa C urn espelho da decisfio da CMVM, sendo contraditoria e 

incompativel com a decisiio de n5o pronhcia proferida pel0 Tribunal de 

Inshuqb Criminal sobre os mesmos factos e tarnbCm incoerente com a 

decisiio do BdP que apreciou tambem os mesmos factos e conclui de forma 

totalrnente divergente. 

3. 0 presente procedimento prescreveu pel0 menos quanto aos ilicitos 

correspondentes aos factos praticados em 19 de janeiro de 2004 e em 19 de 

janeiro de 2005 (aprovqfio para submissfio A Assembleia Geral do BCP dos 

documentos de prestaq5o de contas do BCP referentes aos anos de 2003 e 

2004, respetivamente) porquanto sobre os mesmos j i  decorrerem mais de 8 

anos. 

4. A Sentenqa C nula nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 379." 

n." 1 alinea c) do CPP, conjugado com os artigos 407." do CVM e 41 ." n." 1 

do RGCO, porquanto nela o Tribunal a quo nfio se pronunciou sobre: 

199 



(a) a invocada violagfo do principio ne bis in idem em virtude da 

existencia de uma decisiio proferida no process0 crime, transitada 

em julgado, e que faz caso julgado material, a quai deveria ter 

impedido que o Tribunal a quo fosse chamado a pronunciar-se no 

foro contraordenacional conforme alegado nos artigos 538." a 563." 

do recurso de impugnagfo de A N T ~ N I O  CASTRO HENRIQUES e 

conclusf o DD do mesmo recurso; 

(b) a questgo da utilizaqBo de prova proibida pela CMVM conforme 

alegado nos artigos 642." a 686." do recurso de impugnagZo de 

A N T ~ N I O  CASTRO HENRIQUES e conclusiio KK do mesmo 

recurso e reiterado no requerimento deste de 23 de margo de 20 12; 

(c) os factos alegados nos artigos I.", 3.", 4.", 92.", 119.", 415.", 126.", 

132.", 131.", 127.", 212.", 213." e 258." do recurso de impugnaqiio de 

ANT~NIO CASTRO HENRIQUES todos eles relevantes para a 

defesa deste Arguido conforme melhor detalhado nas alegaq8es supra, 

dado que respeitam (i) ao modo, ao tempo e ti forma como A N T ~ N I O  

CASTRO HENRIQUES tomou conhecirnento dos factos em causa 

nos autos com os contornos que a CMVM lhes deu, bem como a 

reagfo a esse conhecimento, (ii) ao (nfo) envolvimento do mesmo 

Arguido na Direciio de Contabilidade; (iii) a detenqb ou nfo de agaes 

BCP pelas 17 Cayman na 6ltima quinzena de dezembro de 2003; (iv) 

ao papel da SERVITRUST na constituigfio das 17 Cayman, se 

A N T ~ N I O  CASTRO HENRIQUES tinha h c 8 e s  de gestk nesta 

sociedade e quem a geria; (v) ao contecdo da garantia prestada ao 

ABN e ao pr6prio ABN enquanto instituigiio intemacional de topo; 

(vi) ao aurnento de posigiio de Goes Ferreira no BCP e a respetiva 

posigiio no Conselho Superior do Banco; (vii) aos niveis de cobertura 

das sociedades offshore Goes Ferreira quando foram constituidas e 

nos anos imediatamente subsequentes; e (viii) ti constituigfo da 

ComissZo de Riscos International no BCP, entre 2001 e 2003. 

Corn base nos mesmos motivos, sernpre deverii a Sentenga ser revogada por 

falta de hdamentagfo nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 
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374." e 375." do CPP ex vi artigo 41." n." 1 do RGCO, aplicavel por expressa 

remissiio do artigo 407." do CVM. 

5. A Sentenqa C ainda nula, devendo, nos tennos e para os efeitos do disposto 

nos artigos 96" e 374." do CPP, conjugado com os artigos 407." do CVM e 

41 ." n." e 74." n." 4 do RGCO e em violaqiio do disposto no artigo 205." da 

CRP, ser revogada, porquanto o Tribunal a quo: 

(a) ngo indicou a razgo de citncia de cada uma das testemunhas cujo 

depoimento tomou em consideraqiio; 

(b) niio indicou os motivos pelos quais considerou determinadas 

testemunhas crediveis e outras niio, porque 6 que nib considerou 

depoimentos em sentido contririo e porque C que considerou niio 

crediveis os depoimentos dos arguidos mesmo quando referentes a 

factos confirmados por testemunhas. 

6. A Sentenga deve ser revogada, nos termos e para os efeitos do disposto nos 

artigos 410." n." 2 alinea b) do CPP, conjugado com os artigos 407." do 

CVM, 41 ." n." 1 e 74." n." 4 do RGCO por nela se encontrarem as seguintes 

contradiqaes insanaveis da fundamentqiio: 

(a) niio valorou a confianqa de A N T ~ N I O  CASTRO HENRIQUES nas 

informaqaes que lhe foram transmitidas como se se tratasse de uma 

ignorhcia que o referido Arguido niio quis desfazer ao mesmo tempo 

que considerou credivel e admitiu como possivel que Carlos Costa, 

Diretor do BCP A data (e que esteve envolvido em aprovaq6es 

referentes As ditas sociedades), niio conhecesse as caracteristicas das 

17 Cayman pensando que quem estava acima tambbm niio perceberia; 



@) a fls. 3 15 da Sentenqa admite que ANT~NIO CASTRO HENRIQUES 

era altemante do pelouro da Direqiio de Contabilidade de 12 de marqo 

de 2003 a dezembro de 2004, mas em toda a restante Sentenga afirma 

e tira consequCncias do facto de, alegadamente, ser titular do pelouro 

da Diregb de Contabilidade no mesmo period0 (cfi. fls. 1039 da 

Sentenqa, por exemplo); 

(c) a fls. 315 da Sentenqa admite que o mesmo Arguido apenas teve o 

pelouro da Direqiio Intemacional de 16 de dezembro de 2004 a 17 de 

marqo de 2005 (3 meses), mas em toda a restante Sentenqa afirma e 

retira consequCncias de supostamente ter tido esse pelouro durante 2 

anos (cfi. fls. 1039 da Sentenqa, por exemplo); 

(d) a fls. 3 17 da Sentenqa adrnite que A N T ~ N I O  CASTRO HENRIQUES 

assinou com Filipe Pinhal autorizqaes para assung50 de dividas pelos 

3 UBO e n b  lhes concedeu crkdito como a CMVM afirmara, mas na 

motivqiio da decisiio condenat6ria utiliza como facto para condenar a 

suposta concessiio de crkdito aos 3 UBO por ANT~NIO CASTRO 

HENRIQUES (fls. 1041 da Sentenqa); e 

(e) refere a fls. 1053 da Sentenqa que as offshore Goes Ferreira niio 

geraram perdas at6 2000 e que niio geraram perdas atk 1998. 

7. A Sentenga deve ainda ser revogada, nos termos e para os efeitos do 

disposto nos artigos 410." n." 2 alinea c) do CPP, conjugado com os artigos 

407." do CVM, 41." n." 1 e 74." n." 4 do RGCO por nela se encontrarem os 

seguintes erros not6rios na apreciqiio da prova: 

(a) o Tribunal a quo considerou provado que ANT~NIO CASTRO 

HENRIQUES "de 12 de Mar~o de 2003 a Dezembro de 2004 tinha a 

seu cargo opelouro da Direc~iio de Contabilidade" (cfi. pAgina 1039 

da Sentenqa) remetendo para fls. 8351v da qua1 resulta que, na 

verdade, foi apenas alternante do pelouro da Diregiio de 

Contabilidade; 
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(b) o Tribunal a quo considerou provado que ANT~NIO CASTRO 

HENRIQUES "nos anos de 2004 e 2005 tinha a seu cargo o pelouro 

da Direc~iio International" (cfi. pagina 1039 da Sentenga) remetendo 

para fls. 8352v e 8354, das quais consta que apenas teve tal pelouro de 

16 de dezembro de 2004 a 17 de margo de 2005; 

(c) o Tribunal a quo considerou provado que ANTONIO CASTRO 

HENRIQUES "autorizou, a 30/12/2003, a concessiio de cridito a 

Moreira Rato, Joiio Bemardino Gomes e Ilidio Duarte Monteiro (que 

tinha como finalidade a assun~iio total das dividas das sociedades nus 

quais estes surgissem como beneficiaries econbmicos sem que estes 

assumissem os riscos e benejicios inerentes " (cfi. pagina 1041 da 

Sentenga) remetendo para fls. 2742v, 2743v, 2744v, 2326-2327, 

2327v, 2328, 2328v, das quais consta que assinou, a 30/12/2003, 

juntarnente com o arguido Filipe Pinhal, autoriza@ies para assung30 

pelos UBO das off shore Cayman da totalidade das dividas que estas 

tinham; 

(d) o Tribunal considerou provado que A N T ~ N I O  CASTRO 

HENRIQUES "renovou criditos concedidos ds ofl-shore Cayman, em 

23 e 29 de Dezembro de 2003, que revelavam o elevado 

financiamento concedido pelo BCP 2s mesmas (superior a € 560 

milh6es) e as avultadas perdas acumuladas por estas sofiidas com 

base nos documentos fls. 1 61 1, 636, 730, 938, 1 036v, 103 7, 1 0 3 8 ~ ~  

1139, 1138, 1224v, 1323, 1423, 1512, 1716, 1 8 0 9 ~ ~  1914v, 2105, 

201 lv, 593v, 2025", mas destes docurnentos resulta que (i) n b  

interveio em qualquer ato relativamente is offshore Cayman no dia 23 

de dezembro de 2003, (ii) n8o renovou quaisquer crhditos concedidos 

As mesmas, apenas autorizando que os valores jB autorizados fossem 

utilizados pelas sub-holdings e (iii) n3o tomou conhecimento de 
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quaisquer perdas (avultadas ou n b  avultadas) acumuladas das 

mesmas offshore. 

8. A Sentenqa deve ainda ser revogada, nos termos e para os efeitos do 

disposto nos artigos 410." n." 2 alinea a) do CPP, conjugado com os artigos 

407." do CVM, 41." n." 1 e 74." n." 4 do RGCO com fundarnento na 

insuficiencia para a decisiio da materia de facto provada, na medida em que: 

(a) era necesshrio que se provasse que ANT~NIO CASTRO 

HENRIQUES sabia que as offshore pertenciam ao BCP ou que era o 

BCP que suportava as suas perdas e beneficiava dos respectivos 

proveitos, para que lhe pudessem ser imputados os ilicitos pelos quais 

foi condenado, mas tais factos niio foram considerados como 

provados, como na realidade o nlo forarn; 

(b) niio foram considerados factos que permitissem substanciar o nexo de 

imputagiio subjetiva exigido pela lei para validar a condenaqiio do ora 

Recorrente, nZo constando, nomeadamente da Sentenqa que 

ANT~NIO CASTRO HENRIQUES sabia que (i) para o period0 

anterior a 2005, os riscos e beneficios associados as off-shore 

Cayman e G6is Ferreira corriam por conta do BCP; e (ii) para os 

exercicios de 2005 e seguintes a CI e a Townsend eram controladas 

pelo BCP com vista a obter beneficios do seu funcionamento; o 

capital social das duas offshore Somerset era detido indiretamente 

pelo BCP (via Servitrust) e as demais offshore, teriam sido criadas e 

patrocinadas pelo BCP em substincia, as suas atividades eram 

conduzidas pelo BCP (de acordo com as necessidades especificas de 

neg6cio do BCP) e que o BCP tomou todas as decis6es de 

investimento estabelecendo para tal urn mecanismo de ((auto-piloto)) 

para obter a maioria dos beneficios da atividade destas off-shores e 

que o BCP estava exposto aos riscos inerentes k atividades destas off- 

shore (atento o financiamento prestado e as garantias existentes; 

(c) t a m b h  nada consta nos autos nem na Sentenqa que perrnita concluir 

que ANT~NIo CASTRO HENRIQTJES tivesse feito ou pudesse ter 

feito alguma ligaqik entre a Edificios Atlhtico e as offshore Cayman 
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corn as quais fbgazmente contactou no final de dezembro de 2003 nio 

se tendo voltado a cruzar com elas. 

9. 0 Tribunal a quo incorreu em erro de direito por nio ter considerado nem 

aplicado as normas dos artigos 79.", 90." n." 3 e 82." n." 2 do RGCO, 

violando dessa forma o principio ne bis in idem, insito no artigo 29." n." 5 da 

CRP. 

Com efeito, deveria ter sido declarada a caducidade da sanqio aplicada ao 

Arguido no presente process0 em face do teor da Decisio de Nio Pronhcia 

de ANT~NIO CASTRO HENRIQUES no iimbito do Processo n." 

7327/07.9TDLSBY proferida pel0 5." Juizo do TIC de Lisboa, uma vez que 

em arnbos os processos forarn apreciados os mesmos factos e os mesmos 

temas ilicitos. 

Isto porque, tendo na Decisio Instrut6ria o Tribunal de Instruqio Criminal 

julgado que ANT~NIO CASTRO HENRIQUES desconhecia a cornpletude 

dos factos objetivos nos quais participou, nio tendo conscihcia do impact0 

dos mesmos, tal Decisiio e necessariamente incompativel com a Decisio da 

CMVM que condena o Arguido com base na circunsthcia de que o mesmo 

conhecia a amplitude dos factos e que atuou com a consci6ncia de estar a 

realizar os mesmos. 

10. A Sentenqa C ainda nula nos termos do disposto no artigo 4.10." n.' 3 do CPP 

por nela se ter considerado e utilizado prova nula, porquanto: 

(a) a CMVM utilizou (em particular no relatbrio de fls. 12553 e ss dos 

autos) diversos depoimentos de diversas pessoas sem que, e em 

violagiio do disposto no artigo 99." do CPP, as respetivas declaraq6es 

tenharn sido reduzidas a auto e constem dos autos, disso sendo 

exemplo as declarag6es de (i) Goes Ferreira que terio sido prestadas 
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na CMVM em 15 de abril de 2008 no decurso das quais tera 

mencionado, pel0 menos em duas ocasices, o aqui Arguido 

ANT~NIO CASTRO HENRIQUES, sobre as quais terio sido 

elaboradas "conclus6es" e sobre cujas conclus6es o declarante prestou 

os esclarecimentos constantes da sua carta datada de 3 de Outubro de 

2008; (ii) Alipio Dias; (iii) Miguel Ribeirinho Pauperio; (iv) Miguel 

Magalhies Duarte; e Rui Lopes; 

(b) a CMVM utilizou depoimentos prestados junto do BdP, prescindindo 

da oralidade e da imediaqio; 

(c) a CMVM tomou declaraq6es a A N T ~ N I O  CASTRO HENRIQUES 

sem lhe referir que estava em curso a investigaqb que deu origem ao 

presente processo, saindo violado o estatuto de arguido tal como 

delineado no artigo 6 1 ." do CPP; e 

(d) a CMVM recorreu e o Tribunal conformou-se - em violaqio do 

principio in dubio pro reo, proclamado no artigo 32." n." 2 da CRP e 

do Estado de Direito conforme declarado no artigo 2." tambkm da 

CRP -, a presunq6es de culpa para resolver diwidas (cfi. fls. 328 da 

Decisio da CMVM e fls. 672 da Sentenqa a titulo de exemplo). 

Acresce que o comportamento que B imputado ao Arguido nio permite a 

respetiva subsunqb A pratica de qualquer infiaqio, nos termos dos artigos 

7.", 389." n." 1 alinea a) e 401." do CVM e 64.", 65." e 406." do CSC, 

incorrendo a Sentenqa numa errada interprekqio destas normas e na 

violaqio do disposto no artigo 29.' n." 1 da CRP. 

Em primeiro lugar, o Tribunal a quo, seguindo o erroneo entendimento da 

CMVM, vem configurar o tipo objetivo como resultante da conjugaqio do 

artigo 7." do CVM com o artigo 389." n." 1 alinea a) do mesmo C6digo 

quando, na verdade, o artigo 7." do CVM n5o constitui uma norma 

sancionat6ria, nem integra uma norma sancionatoria em conjugaqb com o 

artigo 389." do CVM. 

A interpretqio do artigo 389." n." 1 do CVM - como parece fazer o 

Tribunal a quo - segundo a qua1 o mesmo tipifica como contraordenaqb a 
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violaqb do artigo 7." do mesmo Codigo corresponde a uma interpretaqb 

inconstitucional da norma contida no mencionado artigo 389." n." 1 do 

CVM, violadora do principio da tipicidade insito no artigo 29." da CRP. 

Por outro lado, a redaqb do artigo 389." do CVM que t aplickvel - que, por 

forqa do disposto no artigo 3." n." 1 do RGCO 6,  para os comportamentos 

anteriores a 1 de novembro de 2007, a anterior ao Decreto-Lei n." 5212006 - 

impde que, para que o comportamento seja tipico, esteja em causa 

informqio "relativa a valores mobiliarios ou outros instrumentos 

Jnanceiros", sendo que o que esta em causa nestes autos sio as contas do 

BCP e nio informaqdes sobre valores mobilihios ou quaisquer outros 

instrumentos financeiros. 

A norma extraida do artigo 389." do CVM, interpretada segundo a qua1 

constituiria contraordenaqio muito grave a comunicaqio ou divulgaqio, por 

qualquer entidade e atravks de qualquer meio, de informaqio relativa A 

sociedade emitente que nio seja verdadeira seria inconstitucional, por 

violagio dos artigos l.", 2.", 29." e 32." da CRP. 

Em segundo lugar, existe no nosso ordenamento juridic0 uma norma que 

especialmente pune a prestaqio de contas societirias nio verdadeiras que 

corresponde aos artigos 64.", 65." e 519." do CSC que nio sio aplicaveis 

pela CMVM. 

Em terceiro lugar, os factos considerados provados nfio s b  subsumiveis no 

tip0 contraordenacional previsto no artigo 389." n." 1 do CVM, desde logo 

porquanto n b  sio suficientes para preencher os elementos objetivo e 

subjetivo do tipo conforme explicitado na parte respeitante A insuficiencia 

da matkria de facto provada. 



Nestes termos, requer a V. Exas., ao abrigo do 

disposto nos artigos 418." n." 1 e 407." do CVM, 

conjugados com os artigos 27."-A e 28." n." 3 do 

RGCO, se dignem declarar este procedimento extinto 

por estar prescrito desde: 

(i) o dia 19 de janeiro de 2012, no que respeita a 

aprovaqfo da submissiio a Assembleia Geral do 

BCP dos documentos de pres*fo de contas do 

BCP referente ao ano de 2003; e 

(ii) o dia 19 de janeiro de 2013, no que respeita a 

aprovaqfo da submissfo Assembleia Geral do 

BCP dos documentos de prestagfo de contas do 

BCP referente ao ano de 2004. 

Mas se requer que seja dado provimento ao presente 

recurso e, em consequ&ncia, ser a Sentenqa revogada 

corn todas as legais consequ8ncias e assim se fazendo a 

costurnada Justiqa. 

6- Recurso interposto por Alipio Barrosa Pereira Dias. 

Motivaqio junta aos autos, de fls. 36830 a 37083 - vo1.98 

I. No que respeita ao Recorrente, a Decisb reconida representa uma 

gravissima injustiqa, imprbpria de um Estado-de-Direito. 

11. Na verdade, neste process0 e at6 hoje, o Recorrente 6 vitima de uma 

e e c i e  de "condena~iio por atacado", que o amarra (acriticamente) a urn 

conjunto de factos e de condenaq6es de outros, nfo se tendo respeitado o direito 

minimo que assiste a qualquer cidadiio que recorre aos Tribunais e a Justiqa: o 

direito a obter um juizo especifico, individual e ponderado sobre os poucos factos 

praticados pelo Recorrente, e s6 sobre estes. 
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TIT. A Sentenqa recorrida reconhece que a actuaqlo do Recorrente foi muito 

distinta dos restantes arguidos e, por isso, imputou-lhe as infracqaes com a 

modalidade mais leve de ilicitude e de culpa - a negligencia inconsciente, prevista 

no art. 15", alinea b) do C. Penal -, afirmando que, ao aprovar os documentos de 

prestaqiio de contas do ano de 2006, do 3" trimestre de 2007 e o comunicado de 23 

de Dezembro 2007, o Recorrente nZo tinha qualquer conhecimento nem 

conscihcia de prestar informaqaes nZo completas, niio verdadeiras ou ilicitas 

sobre o BCP. 

N. No entanto, a Sentenqa recorrida violou clamorosamente o artigo 15" do 

C6digo Penal, efectuando urna aplicaqZo totalmente errada aos factos de 

principios e regras bhsicos do tipo de ilicito negligente: 

a) Porque nZo pondera as circuns&cias de total sieilo, ocultaciio e 

o~acidade dos factos relativos as off-shoreCavman e GF, que a pr6pria 

Sentenqa dh como provadas, e que devidamente ponderadas imp6em a conclusZo 

de que o Recorrente nilo podia ter representado ou previsto a infraccilo; 

b) Porque, nlo ponderando as c i rcuns~cias  de total si~ilo, ocultaciio e 

ouacidade dos factos relativos Bs off-shoreCavman e GF, nil0 se apercebe 

sequer que o iuho de uromose ~6s tuma para aferir da censurabilidade da 

conduta do Recorrente s6 uode ~ a r t i r  daauilo aue o Recorrente sabia e podia 

saber A data dos factos e nlo daquilo que se sabe hoje, ap6s meses e meses de - 
investigaqijes; 

c) Porque ignora que o dever de cuidado do Recorrente niio abranee urn 

dever de impedir aue outros administradores do BCP cometessem ilicitos 

dolosos; 

d) Porque esquece que no tip0 de ilicito neeli~ente vale urn principio da 

confianca (ou da auto-responsabilidade de "terceiros"), pel0 qua1 o Recorrente 

sue (no pr6prio entendimento da Sentenqa) nunca apiu corn consciQncia ou 



intenciio de divulear informacfio financeira falsa devia poder confiar aue o 

mesmo sucederia com os outros administradores; 

e) Porque ignora - neste caso, de forma consciente e violadora das garantias 

de defesa do Recorrente, j i  que a Meritissima Juiz "a quo" rejeitou a junqb aos 

autos de um Parecer juridic0 sobre o tema - que existe uma norma iuridica de 

comportamento dos administradores, no C6dipo das Sociedades Comerciais 

{a chamada "business judgement rule" ou regra da racionalidade empresarial, 

prevista no artigo 72", no 2, deste Cbdigo), que concretiza o cuidado 

obiectivamente devido, em termos aue excluem aualauer violacfio de deveres 

de cuidado pel0 Recorrente; 

f) Porque niio se apercebe da impossibilidade de imputar a produciio do 

resultado ao Recorrente, absolutamente evidente auando a prbpria Sentenqa 

considera que a infracciio resulta de uma sCrie de condutas dolosas que 

precederam a intervencilo (alepadamente) neplipente do Recorrente; 

g) Porque, nfo ponderando as circunstAncias de total siPilo, ocultacilo e 

opacidade dos factos relativos Bs off-shoreCavman e GF (e outras 

circunsthcias a que A fiente se ki referencia), falha totalmente no dominio da 

culpa, visto que destas circunstthcias resulta: (i) que a inverdade das contas niio 

era co~noscivel ~ e l o  Recorrente e (ii) que gualauer outro ser-humano, 

colocado na posiciio do Recorrente, nil0 se teria a~ercebido da inverdade das 

contas. 

V. Estes erros clamorosos da Sentenqa na aplicaqiio do direito do tip0 de 

ilicito negligente aos factos praticados pel0 Recorrente resultam de toda a 

Sentenqa estar construida e motivada na perspectiva do dolo, de tal forma que na 

parte relativa ao bbEnquadramento Juridico-Penal" (no 4 da Fundamentaqiio, pigs. 

714 a 948) niio se encontra m a  h i c a  pigina, wna W c a  referdncia que seja a 

fundamentq50 juridica do tipo de ilicito negligente. 

VI. AliL, a absoluta desconsidemqgo do tip0 de ilicito negligente pela 

Sentenqa revela-se no facto de esta apenas se pronunciar sobre o tip0 de ilicito em 

causa - comunicaqlio ou divulgaqiio de infonnqilo niio completa, nilo verdadeira 
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ou ilicita - como um ilicito exclusivamente doloso (pag. 854, 4" parhgrafo da 

Sentenca). 

VII. Acresce que, ao responder ao argumento da confianca - que assume 

particular relevo no tip0 de ilicito negligente, como limite ao dever objectivo de 

cuidado -, a Sentenca basta-se com a rejeicio deste argumento apenas na 

perspectiva do dolo, como resulta da respectiva motivagiio (pig. 918, hltimo 

paragrafo). 

VIII. Sucede que esta motivaqio ngo tern qualquer aplicacio ao caso especifico 

do Recorrente, em relacio ao qua1 a pr6pria Sentenca concluiu, reitere-se, que 

"nio e'~ossive1 concluir (...) gue o arguido conhecia efectivamente o verdadeiro 

si~nificado e alcance de todas as operac8es em uue interveio." (pig. 1068 da 

Sentenca). Assim, na perspectiva do ilicito negligente que imputa ao Recorrente, o 

que o Tribunal "a quo" deveria ter averiguado era se, A luz da confianca existente 

no seio do BCP, o Recorrente, que (di-lo a Sentenca) ngo conhecia nem 

representava qualquer infiacgso: (i) tinha o dever de cuidado de impedir que 

outros cometessem infiacg6es dolosas; (ii) nio tendo consciCncia ou intengio de 

divulgar informagio financeira falsa deveria poder confiar que o mesmo sucederia 

com os outros administradores. 

IX. 0 mesmo sucede em relaqio ao denominado "argumento da opacidade" 

(pSg. 925 da Sentenga), relevantissimo para a exclusgo do tip0 objectivo de ilicito 

negligente, mas que a Sentenca mais uma vez rejeita apenas em relaqk ao dolo, 

afirmando (com leviana simplicidade) que a opacidade nio releva porque os 

arguidos tomaram conhecimento dos factos (pAg. 926 da Decido). 

X. Infelizmente, sobre estas e outras quest6es especificas do tipo de ilicito 

negligente, a Sentenga nada diz, esquecendo-se, na motivaqio de direito, que "o 



facto negligente ndo k, simplesmente, uma forma atenuada ou menos grave do 

aparecimento do correspectivo facto doloso: k ccoutra coisa)), k ccoutro facto)), em 

suma, k um aliud relativamente ao facto doloso correspondente", e ainda que "o 

facto doloso e o facto negligente t2m, cada um, o seu tipo de ilicito e o seu tipo de 

culpa prbprios e distintos" (FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo 

I, 2" ed., Coimbra, 2007, pAg 63 I).. 

XI. 0 prokmio do artigo 15" do CP prevE "as circunstdncias" em que a acgiio 

ou omissiio do Recorrente ocorreu, como elemento objectivo do tipo de ilicito 

negligente, ou seja, so a luz das "circunstdncias" em que o Recorrente actuou (ou 

deixou de actuar) se pode aferir a violagiio por parte deste de wn dever objectivo 

de cuidado. Ora, ao aferir a violagilo de um dever de cuidado pelo Recorrente, a 

Meritissima Juiz "a quo" niio considerou que concluiu que os restantes arguidos 

actuaram com vontade dirigida ao resultado (dolo), circunstincia que exclui a 

violagiio de um dever de cuidado do Recorrente, que manifestamente niio abrange 

um dever de descobrir e impedir a pritica de actos dolosos por outros 

adrninistradores, que mereciam a confianga do Recorrente. 

XIT. A verdade 6 que a Decisiio condena o recorrente como autor negligente de 

trCs infiacgbes contra o mercado de capitais, por ter aprovado as contas de 2006, 

do 3" trimestre de 2007 e o comunicado de 23/12/2007, com base nwn conjunto 

de conjecturas e suposig8es abstractas, sem qualquer consideraggo pelas 

circunstfmcias concretas da actuaqiio do Recorrente. 

XIII. Conv6m relembrar que a infiacqiio que a Decisiio imputa ao Recorrente k a 

violaq.20 de deveres de cuidado na aprovaggo destes tr6s docwnentos, que no 

entendimento da decisb nao seriam verdadeiros, nem completos por niio 

incluirem a Comercial Imobilihria (a CT) nem as off-shoreGbis ferreira no 

universo empresarial do BCP, sujeito a consolidaqiio de contas. 

XTV. Ou s e j ~ a  Decisiio entende que foram celebrados acordos secretos entre o 

BCP e o Eng. Miguel Paupkrio, o Dr. Gbis ferreira e o Dr. Bessa Monteiro, pelos 

quais estes serviriam como testas-de-ferro do BCP, na titularidade da CI e das off- 
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shore GF, de forma a que o Banco niio tivesse que assumir estas empresas como 

suas e consolidar as respectivas contas. 

XV. E a Decisk, sem qualquer base para tal, comete a faqanha de afirmar que 

o Recorrente teria violado um dever objectivo de cuidado e n2o teria agido com o 

cuidado de que era capaz, por niio ter tomado conhecimento desses acordos 

secretos (!?) 

XVI. Quando a Verdade, que se demonstrari para 15 de qualquer dfivida, C que o 

Recorrente n b  sabia (reconhece-o a Sentenqa) nem podia saber (demonsbit-10-6 o 

Recorrente, no presente recurso) da existencia daqueles acordos secretos e, 

portanto, tambCm niio sabia (reconhece-o a Sentenqa) nem podia saber 

(demonstra-lo-& o Recorrente, no presente recurso) que as contas niio seriam 

verdadeiras nem completas. 

XVII. A imputaqiio da infracqzo negligente ao Recorrente assenta em suposiq6es 

abstractas (se agisse com o cuidado devido, o Recorrente "era capaz de conhecer 

o verdadeiro significado patrimonial, jinanceiro e reditual dos factos em que 

participou e da necessidade de a informaciio Bnanceira do banco o espelhar de 

forma verdadeira e apropriada" - pag. 1069 da Sentenqa"), sem o minimo de 

validade e seguranqa, que n b  aferem o cumprimento do dever de cuidado pel0 

Recorrente a luz das circunsthcias concretas em que este actuou, o que, 

clararnente, viola o artigo 15" do CP.. 

XVIII. Esquecendo-se da circunsthcia reconhecida pela pr6pria Sentenqa de que 

os restantes arguidos agiram com dolo, a Decisiio prossegue alegremente com 

uma presunqb arbitrAria (sem qualquer certeza ou seguranqa): "ao niio obter a 

infomaqiio necesshria e rigorosa para a exacta cornpreens60 do signijicado dos 

negbcios e operaqdes em que interveio e ao n5o garantir que fosse dado a tais 



factos o tratamento contabilistico adequado, o arguido violou os deveres de 

cuidado a que estava obrigado" (pig. 65 1 da Decisio). 

XIX. Ocorrem perguntas muito simples e hbvias, mas que o Tribunal "a quo", 

infelizmente, nio fez: 

- Quem daria essa informaqiio ao Recorrente se, como a Sentenqa afirma, 

os restantes arguidos agiram com dolo? 

- Como poderia o Recorrente, que desconhecia os objectivos subjacentes 

aos seus actos, dar-lhes o tratamento contabilistico adequado, quando a Sentenqa 

entende que os restantes arguidos agiram com o objectivo direct0 de que os actos 

do Recorrente nio tivessem o tratamento contabilistico adequado? 

- Como e que, em suma, quem nib sabia, nio conhecia, e se via 

confrontado com a ocultagio de informag6es essenciais, poderia impedir condutas 

dolosas (k a Sentenga e nib o Recorrente que assim as qualifica), cuja vontade se 

dirige it pritica da infracgio? 

XX. Se, em vez de basear a Decisio em conjecturas, suposigaes e presungaes 

sem urn minimo de validade e seguranga, a Meritissima Juiz "a quo" tivesse 

analisado objectiva e ponderadamente, A luz de regras de experigncia comum, os 

poucos factos praticados pel0 Recorrente e as circunsthcias em que este os 

praticou, teria concluido que o Recorrente, por mais diligente e cuidadoso que 

fosse na sua actuagtio, nunca se teria apercebido que as operaqaes em que 

inteweio na krea imobiliAria sewiam para dissimular as perdas sofridas pelas Off- 

shore Cayman que nio haviam sido reveladas. 

XXI. De facto, a pr6pria Decistio conclui que o Recorrente nio conhecia de todo 

a existencia das sociedades "of-shore" Cayman: "Niio se apurou que o arguido 

tenha aprovado crgditos em relaqiio cis off-shore Cayman, nem que tenha tido 

qualquer outra intervenqiio directa em relaqiio as mesmas" (pig. 1070). 

XXII. Por maioria de razk ,  a Decisiio conclui que o Recorrente n k  conhecia a 

natureza da relwilo destas sociedades com o BCP, nem as perdas sofridas por 

estas sociedades, referindo-se expressamente a Sentenga ao "desconhecimento das 
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perdas geradas pelas 08-shore Cayman" (pig. 107 1, 1 " paragrafo). Nesta 

medida, o Recorrente nlo dispunha de qualquer elemento ou indicio que lhe 

permitisse suspeitar ou imaginar sequer que os actos banccfrios correntes que 

praticou se inseriam num processo de dissimulapio de perdas de sociedades 

"og-shore", que pura e simplesmente desconhecia. 

XXIII. Alias, a prbpria Senten~a reconhece que "a intervenqb do arguido nestas 

operaq6e.s [relativas ii fase imobiliiria] pelos seus contornos e atentas (algumas 

das) explicaq&s apresentadas pelo prbprio e o desconhecimento das perdas 

geradaspelas off-shore Cayman, pudesse nio ter gerado de forma inequivoca no 

arguido o dever de se informar detalhadamente sobre as mesmas", o que 

justificou mesmo o arquivamento do processo em r e l a ~ k  As contas de 2003,2004 

e 2005. 

XXIV. Ora, ao concluir que o Recorrente desconhecia de todo as sociedades off- 

shore Cayman e as respectivas perdas, a Decisgo devia ter reconhecido que, 

seistsete anos mais tarde, ao praticar alguns actos isolados relativos i s  sociedades 

do grupo Edificios Atlhtico @A), o Recorrente ngo dispunha de quaisquer 

indicios ou suspeitas que o levassem a procurar obter mais informq6es sobre os 

mesmos, nem dispunha de quaisquer elementos que lhe permitissem representar 

que as contas do BCP nZo seriarn verdadeiras. 

XXV. Depois de concluir que o Recorrente desconhecia de todo as sociedades 

off-shore Cayman e as respectivas perdas, a Decisiio devia ter reconhecido, 

igualmente, que, em face das circunshcias de actuq3o dolosa dos restantes 

arguidos e de opacidade e oculta~iio das off-shore Cayman e respectivas perdas, 

ainda que o Recorrente procurasse obter mais informq6es, estas niio lhe teriam 

sido dadas ou, pelo menos, nZo lhe teriam sido dados (como, de facto, niio o 

foram), em termos que pennitissem ao Recorrente percepcionar a "verdadeira 



natureza" destes actos, nomeadamente a relaqiio existente entre os mesmos e as 

sociedades off-shore Cayman (que desconhecia). 

XXVI.Ao apreciar o cumprimento do dever objectivo de cuidado pel0 

Recorrente, a Decisgo niio podia ter ignorado que, em face das circunstiincias de 

total desconhecimento da existCncia de um acordo secret0 entre o Eng. Miguel 

Paupkrio e o BCP, para que o Banco niio assumisse a CI como sua, o Recorrente 

niio tinha qualquer indicio ou suspeita de que ao praticar actos relativos a CI 

poderia estar a diluir perdas de sociedades off-shore que tambkm desconhecia (!). 

E muito menos poderia representar que aqueles actos bancirios normais poderia, 

por alguma forma, relacionar-se com a desconformidade das contas do BCP. 

XXVII. Reitere-se, em vez de analisar as circunstilncias em que o 

Recorrente praticou os factos, como o exigiria uma correcta aplicaqiio do tipo de 

ilicito negligente, a Decisgo basta-se com conjecturas formais e abstractas, 

considerando que o Recorrente "era capaz de conhecer o verdadeiro signijicado 

patrimonial, jinanceiro e reditual dos factos em que participou". 

XXVIII. A conclusiio de que, a partir de 2006, o Recorrente teria violado "o 

seu dever de cuidado quanto ao apuramento da verdadeira natureza das Off- 

Shore Gois Ferreira e do seu adequado tratamento contabilistico" (pig. 1076 & 

Decisgo, 5" parigrafo) tambkm viola clararnente principios e regras bisicos do 

tip0 de ilicito negligente. 

XXIX. Na verdade, da Decisiio decorre que a alegada a c t u q b  de G6is ferreira e 

Bessa Monteiro por conta do BCP (a alegada titularidade fiducihria das off-shore 

G6is ferreira) teria sido acordada, logo no momento da constituiqio destas 

sociedades (v. phgs. 283 e 315 da Decisiio). Sucede que estas sociedades foram 

constituidas e inicialmente financiadas em 199611997, ou seja, antes sequer de o 

recorrente entrar para o BCP (Anexo V da Decisiio, phgs. 499,503,506 e 510). 

XXX. Nas declaraqces que prestou em Tribunal, G6is ferreira e Bessa Monteiro 

tiverarn oportunidade de explicar corn quern 6 que contactaram da parte do BCP, 

216 



Tribunal da Relaqb de Lisboa 
Rua do Arsenal Letra G - 1 100438 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Emall: correlo@lkboa.tr.ml.ot 

para acordar a alegada titularidade fiduciaria das acc6es - v., respectivamente, 

pigs. 614 a 616 e 602 a 605 da Senten~a -, as suas declaraqees sfo claras e form 

efectuadas em portugugs: nunca falaram com o Recorrente. 

XXXI. Recorde-se que do dever objectivo de cuidado do Recorrente resultava 

apenas o dever de nfo produzir o resultado tipico (aprovaqfo de contas 

desconformes), quando este resultado fosse previsivel e evitivel para o homem 

prudente. Ora, em, 2007, colocado na posi~iio do Recorrente, o mais prudente e 

cuidadoso (e at6 o mais paran6ico) dos administradores niio teria tido 

conhecimento da existhcia do alegado acordo secret0 celebrado dez anos antes. 

XXXTI. Recorde-se que, em 2006 e 2007, o Recorrente limitou-se a 

contribuir para expurgar do balan~o do Banco os crkditos incobraveis sobre estas 

sociedades, atravks da respectiva cessiio (embora, o recorrente niio tenha 

participado activamente na negociagi?~ e execuqiio desta cessiio) a terceiras 

entidades, cessfo esta de que o Banco de Portugal teve conhecimento prkvio e a 
qua1 anuiu (v. a pig. 584,3" parigrafo, da Decisiio). 

XXXIII. Sb desconsiderando as circunstAncias reais em que o Recorrente 

praticou actos isolados relativos a cessfo a terceiros dos crkditos incobriveis 

detidos sobre as of-shore GF, a Decisgo p6de concluir que o Recorrente violou o 

seu dever de cuidado. 

XXXIV. A Decisiio desconsidera, desde logo, a circunsthcia de que, no 

departamento de recuperaqiio de crkditos do BCP, o Recorrente participava 

frequentemente na extinqfo de crkditos incobriveis por via da sua cessfo a 

terceiras entidades (o que era fiscalmente vantajoso em relaqzo a wn ''write-off' 

puro), conforme result. do depoimento do Dr. Paulo Pimenta Santos, a kpoca 

Director do Departamento de Recuperqiio de Crkdito (phg. 668, 2" parigrafo da 



Sentenqa), que "explicou o trabalho do arguido Albio Dias na recuperaqlio de 

crkditos e cessiio de crkditos ma1 parados tendo uma vantagem fiscal com 

reduqiio da matkria colectciveP' (pbg. 668 da Sentenqa). 

XXXV. A Decisiio niio tem em conta, por fim, as circunsthcias de 

ocultaqiio da natureza da relaqiio entre as off-shore GF e o Banco, ou seja, que a 

relaqiio entre o BCP e as off-shore GF resultava de urn acordo secret0 firmado 

antes de o Recorrente entrar para o BCP e que lhe foi ocultado, conforme, alias, 

transparece da prbpria Sentenga, ao dar como provado que "Foi o arguido 

Antbnio Rodrigues com Gomes da Costa quem disse a Albio Dias que em 2006 

niio havia problema com as Gbis Feweira e que havia proviso'es suficientes" 

(pag. 694 da Decisiio). 

XXXVI. Por outro lado, a Sentenqa concluiu pela "inveracidade da acta do 

Conselho de Administraqiio de 13/04/2004", considerando que esta acta "nlio k 

verdadeira por lhe terem sido acrescentados pontos" (pbgs. 945 a 949) mais 

concretamente o ponto 26, nos termos do qua1 o conselho de administraqb 

deliberou: ccratifzcar a alienaqiio h. sociedade Townsend Associates Corp. da 

totalidade do capital social da Comercial Imobiliriria, S.A. pel0 preqo de EUR 26 

136 371,60, pagcivel a pronto, em simultdneo com a assunqiio por aquela 

sociedade da totalidade do saldo devedor de outras entidades (Moreira Ralo, 

Jo2o Bernardino Gomes e Ilidio Duarte Monteiro) no monlanle global de € 593 

697 585,63 ". Ainda de acordo com a acta (inveridica) dessa reuniiio do Conselho 

de Adminishqb do BCP ((A aprovaqo pressupo'e a constituiqiio pela Townsend 

Associates Corp., para garantia da tolalidade das responsabilidades assumidas, 

de penhor sobre a pariicipaqiio a adquirir e bem assim de hipoteca ou garanlia 

equivalente sobre os imbveis detidos e a adquirirpela CID". 

XXXVII. A deliberaqiio que niio constava da acta constitui o momento 

essential dos tactos descritos na Decisiio, em que foi decidida a passagem dos 

crkditos sobre as sociedades "off-shore" Cayman para entidades "on-shore", mais 

concretamente para o grupo imobilihrio EA. fi a pr6pria Decisb que o afma: 

"As quatro vertentes siio interligadas neste momento porque o dinheiro vem das 

off-shore Cayman que por sua vez vinha do ABN vai para uma off-shore Gbis 
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ferreira e desta of-shore para uma entidade da vertente imobililiria". - pag. 688, 

~lt imo pariigrafo, da Decisb. 

XXXVIII. Ou seja, a referida deliberq5o representa o h i co  momento em que 

um administrador muito cuidadoso, prudente e diligente poderia ter estabelecido 

um qualquer elo de ligaqb entre as of-shore Cayman e o grupo EA. Pois bem, a 

decisiio conclui que esta deliberag50 nunca foi discutida no conselho de 

administra~b do Banco e que a acta verdadeira 6 a que n b  contCm esta 

deliberqb - a acta que circulou pelos administradores para aprovagiio e "que foi 

submetida a aprovaqa"~ no CA ordinlirio posterior liquele a que esta acta se 

refere." (pag. 947 da Decisiio). 

XXXIX. A forma como esta deliberqiio foi inserida a posteriori, na 

respectiva acta, demonstra bem que o Recorrente por maior cuidado que tivesse 

nunca poderia ter estabelecido qualquer relag20 entre as perdas das sociedades 

Cayman (que desconhecia) e os actos isolados que praticou, relativos ao grupo 

EA ... 

XL. Ou seja, a mesma Decido que conclui que o Recorrente niio participou 

numa deliberagiio essencial relativa L off-shore Cayman e que consta de acta do 

Conselho de Administrqk por si assinada, niio perde um segundo a ponderar 

(nem sequer a mencionar) este facto, quando censura o Recorrente mais a frente, 

por este ter violado o seu dever de cuidado, ao niio se ter apercebido que os actos 

normais que praticava serviarn para dissimular as perdas que essa deliberagb 

trouxe para o sector imobilihio (grupo EA) do BCP. I? espantoso (!? 

XLI. No h d o ,  a grande falha da Sentenga 6 que, ao aferir a violqiio do dever 

objectivo de cuidado, n2o pondera as circunstihcias reais em que o Recorrente 

participou em alguns actos banchrios, nomeadamente, a circunsthcia de as 



informaqaes que teriam permitido ao Recorrente prever a infracqiio serem 

sigilosas, ocultas e n b  lhe estarem disponfveis. 

XLIL Ou seja, o Recorrente niio dispunha de qualquer elemento ou indicio que 

lhe permitissem suspeitar ou imaginar sequer os factos relativos is off-shore 

Cayman, a diluiqiio das perdas destas na vertente imobilihria, e it natureza da 

relaqiio entre as off-shore GF e o BCP. Como tal, o Recorrente niio podia prever 

que a informaqiio financeira divulgada pel0 BCP no ano de 2007, alegadamente, 

niio era verdadeira, completa ou licita. Assim como niio podia prever que factos e 

valores que desconhecia n50 se encontrariam contabilisticamente relevados, 

naquela informag50 financeira. 

XLTII. Em face do conte6do da Decisiio, C importante sublinhar que a 

responsabilidade contra-ordenacional C uma responsabilidade individual que, 

como a responsabilidade penal, se baseia na culpa. Sendo a responsabilidade 

individual, o recorrente s6 pode ser responsabilizado pelos factos que praticou. 

Niio pode o recorrente ser responsabilizado "por atacado", por factos ilicitos de 

outrem. 

XLIV. Nem pode o recorrente ser responsabilizado apenas e s6 por ter exercido 

funq6es de administraqb do BCP, como se se estivesse perante uma 

responsabilidade objectiva, enquanto ai se verificaram um conjunto de alegados 

factos ilicitos (alguns anteriores it sua entrada para o BCP) sem se encontrar 

minimamente indiciada a sua efectiva participa@o (ainda que negligente) nesses 

factos. 

XLV. Para alCm de profundamente injusta, a Decisiio recorrida padece 

igualmente de algumas nulidades. 

XLVI. Primeiro que tudo o mais, cumpre dizer que na sessb de 16 de Novembro 

de 2012, antes de iniciar as respectivas alegaq6es orais, o Recorrente juntou aos 

autos um Parecer juridic0 do Professor Doutor Calviio da Silva sobre "A alegada 
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negligzncia do Dr. Alipio Dias no exercicio de fun~ties enquanto adminisirador 

do BCP h luz da Business judgement Rule". 

XLVII. Nesse Parecer, basicamente, o Professor Calviio da Silva conclui 

que o Recorrente n b  pode ser responsabilizado, quer a luz da norma de 

comportamento prevista no artigo 72", no 2, do CSC - a "business judgement 

rule", que a Decisiio ignora -, quer mesmo A luz do critkrio clbssico dos deveres 

de cuidiido e diligencia dos adrninistradores. 

XLVIII. De forma totalmente surpreendente e em clamorosa violaqiio dos 

direitos de defesa do Recorrente, a Meritissima Juiz indeferiu a jungiio do Parecer 

aos autos, com os seguintes fundamentos: "Atenta condena~lio do arguido Alkio 

Das nos presentes autos e o teor do parecer entendo que este nio atende aos 

critkrios da imputa~io dos factos em causa pelo que em nada contribui para a 

decisclo" (Despacho de 1 4.1 2.20 1 2). 

XLIX. Esta Decisiio tem tanto de incompreensfvel, como de insustenthvel, visto 

que o Parecer em causa atende aos critkrios de imputagiio dos factos ao 

Recorrente, na decisk administrativa, e reveste interesse evidente para a decisb 

da causa, principalemente porque questiona os critkrios de imputagb dos factos 

constantes da decisiio administrativa que deram origem aos presentes autos - 
evidenciando que a CMVM devia ter atendido ao critkrio & racionalidade 

econbmica.. 

L. A discricionariedade do julgador na admissiio da jungiio de Pareceres 

nunca poderb bulir com o direito constitucionalmente atribuido aos arguidos de 

apresentarem a sua defesa com argumentos sustentados em Pareceres juridicos 

atinentes a matCria dos autos. Ora, niio h i  d6vida de que as regras relativas 4 



jungiio de documentos tamb6m se aplicam a jungBo de Pareceres, conforme resulta 

do n." 3 do artigo 165." do CPP. 

LI. Note-se que o que estk em causa com a decisiio arbitrhria de indeferir a 

jungb do Parecer 6 um direito fundamental do arguido a urn process0 justo e leal, 

incluido especificamente na categoria dos direitos, liberdade e garantias (artigo 

25." e ss. da CRP) e na propria Convengb Europeia dos Direitos do Homem, no 

seu artigo 6.". 

LII. 0 direito de defesa do arguido em processos de contra-ordenagiio (que 

inclui o direito de juntar pareceres juridicos), ou outros de caracter sancionatorio, 

encontra-se consagrado no n." 10 do artigo 32." da Constituigiio, o qual assegura 

ao arguido "0s direitos de audiincia e de defesay'. 

LIII. A Meritissima Juiz "a quo" at6 podia ter discordado com a solugb 

defendida pelo Parecer, o que niio se antevia facil, em face da evidQncia e 

concludencia do mesmo; o que niio podia era ter suprimido este direito de defesa 

do Recorrente, fazendo o Parecer desaparecer dos autos. 

LIV. Ao faz2-lo viola flagrantemente as garantias de defesa do Recorrente, 

conforme decorre do n." 1 do artigo 32." da Constituigiio da Repfiblica Portuguesa, 

pelo que se impee, para salvaguarda 6ltima desses mesmos direitos que a jungb 

do Parecer seja admiti& nos autos, de forma a que so depois possa o Recorrente 

formular as suas alegagees junto do Tribunal de Primeira Inshcia  e para que a 

respectiva decisiio judicial tenha ja em consideragiio o teor do referido Parecer. 

LV. Por outro lado, verifica-se ainda outra nulidade da Decislo. Na 

verdade, na sequQncia da Decisiio Final proferida pela CMVM, o ora Recorrente 

apresentou o seu recurso de impugnaqiio judicial perante a Pequena Insthcia 

Criminal de Lisboa, o qual se encontra a fls. 27617 a 27889 destes autos. 
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LVT. Nesta sua defesa, o ora Recorrente trouxe ao process0 todos os factos que 

entendeu serem essenciais para contradizer as erradas imputaq6es realizadas pela 

entidade administrativa e, desta forma, apurar a verdade dos factos. 

LVTI. Absolutamente nenhum destes factos foi sujeito a sindichcia do Tribunal 

recorrido, que sobre eles n b  tomou qualquer posigZo sobre a sua prova. Na 

verdade, tais factos alegados pel0 Recorrente na sua impugnagZo judicial nZo 

constam nem nos factos provados, nem nos factos niio provados. Foram, 

efectivamente, olimpicamente ignorados. Foi mesmo como se o ora Recorrente 

nunca tivesse apresentado qualquer Defesa nos presentes autos. 

LVTII. Desde logo, o Recorrente aludiu na sua defesa a todos os factos relevantes 

para a compreensb do mod0 e c i rcuns~cias  em que deu a sua concordincia ao 

Comunicado de 2007 (que esth na base da condena~go pela divulgagZo de 

informa@?io niio verdadeira a 2311 212007) - cfr. pags. 134 a 136 do recurso de 

impugnaqiio judicial, constante a fls. 27617 a 27889 destes autos. NZo obstante, 

nenhum destes factos constarn da Sentenga recorrida, quer da factualidade 

provada, quer da factualidade n5o provada. 

LIX. Por outro lado, tenha-se ainda em atenggo que, a propbsito do contrato nos 

tennos do qua1 a EA entrega as acqdes da CI ao BCP em daqio em pagamento de 

uma divida de € 63.039.971, o ora Recorrente, na pag. 95 da sua impugna~b  

judicial, alegou virios factos com relevincia para o apuramento da verdade dos 

factos, tal como ficou express0 nas presentes alegaq6es. 

LX. Se a Senten~a tivesse tido em conta estes factos alegados pelo ora 

Recorrente, certarnente teria concluido que este obteve, efectivamente, a 

informagZo que no caso concreto se exigia para a operaqb, tendo em conta as 

suas f iq6es  e a intervengiio que teve na mesma. 



LXI. Por ultimo, tamb6m todas as circunsthcias que contextualizam e explicam 

os termos da intervenqb do Recorrente no iimbito das sociedades off-shore Gois 

ferreira, mais concretamente os que se prendem com as cessBes de cr6dit0, foram 

tratadas com pormenor na sua impugnaqiio judicial (pags. 106 a 127), tal como se 

discriminou supra no corpo das alegaqaes. 

LXII. Como 6 que e possivel o Tribunal recorrido ter ab inilio, de forma 

totalmente arbitrhia e parcial, em prejuizo do ora Recorrente, apenas considerado 

os factos levados aos autos pela entidade administrativa que aplicou a coima, 

ignorando simplesmente todos os factos alegados pela defesa do ora Recorrente? 

LXIII. Assim, 6 inevithvel concluir que a Sentenqa se encontra irremediavelmente 

ferida de urna nulidade, por clara omissiio de pronhcia, nos termos consagrados 

na alinea c) do n." I do artigo 379." do CPP. 

LXIV. Jh no que concerne B factualidade que serve de object0 ao presente 

recurso de direito, refira-se o seguinte. A Sentenqa estabelece os "Factos 

Provados" nas pigs. 209 a 344 (e a factualidade niio provada na pig. 562), da 

"Fundarnenta~a"~" fazendo constar nas pags. 32 1 a 327 "0s factos praticados pel0 

Arguido Albio Barrosa Pereira Dias", e repetindo os factos provados relevantes 

para cada Arguido, na "Imputaqiio individual" (a pags. 949 e ss, - pigs. 1061 a 

1066, no caso do Recorrente). 

LXV. Sucede que, ao longo da "Fundamentaqiio", a Sentenqa dii inheros  factos 

como provados fora da parte que formalmente designa de "Factos Provados", pel0 

que 6 evidente que, na andise de direito, se tern de considerar toda a factualidade 

dada por provada na Sentenqa. 

LXVI. De facto, entendendo-se que a Sentenqa recorrida tenha individualizado os 

factos que tenha como tendo sido praticados pelo ora Recorrente, certamente niio 

seria nem poderia ser intenqgo da mesma desconsiderar, no Ambit0 da apreciaqiio 

da alegada actuaqh contra-ordenacional do Recorrente, todos os demais factos 
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provados na decisio judicial. Nio se entenderia, desde logo, que numa mesma e 

s6 Sentenga se pudessem compartimentar os factos "apliciiveis" a cada Arguido, 

inibindo a priori qualquer relaggo entre eles, jii que se esth perante uma h i c a  

sucessio de acontecimentos, com traduggo numa factualidade que tem que ser 

globalmente considerada. 

LXVII. Alias, s6 podera ter sido este o raciocinio do Tribunal a quo, na 

medida em que, quando se reporta aos factos praticados por cada um dos 

Arguidos, nio elencou exaustivamente todos os factos que lhes eram relativos. 

LXVIII. A titulo meramente exemplificativo, veja-se que a prop6sito da 

decisgo de ratificagio de alienaggo i Townsend da totalidade do capital social da 

CI, de 13.04.2004 (decisgo pela qua1 as perdas das off-shore Cayman passaram 

para a kea  imobiliiria do Banco), a Sentenga afirma, nas piigs. 945 a 949, que "0s 

arguidos Antbnio Castro Henriques, Cristopher de Beck e Alljpio Dias nio 

participaram da mencionada deliberap?oW, porque resulta provado que este ponto 

[ratificagio da alienqZo], embora constante em acta, foi aditado sem 

conhecimento dos mesmos. 

LXIX. Ora, esta factualidade C da maior importfincia para o ora Recorrente e diz- 

lhe directamente respeito, na medida em que o mesmo esteve, efectivamente, 

presente na reuniio do Conselho de Administrq?io em causa, mas nio participou 

em qualquer deliberaqb de alienagb da totalidade do capital social da CI i 

Townsend. No entanto, muito embora resulte i evidCncia que este acontecimento 

foi dado como provado na Sentenca recorrida, tal factualidade nZo foi transposta 

para os tais factos praticados pelo Arguido Alllpio Barrosa Pereira Dias. 

LXX. 0 mesmo sucede com inheros  outros factos provados que dizem 

directamente respeito ao Recorrente e constam da pr6pria Decisgo e que sio 



relevantissimos para ponderar as circunstiincias de total ocultagiio e opacidade de 

inforrnagb, em que o Recorrente actuou. A titulo de exemplo, veja-se a propbsito 

da extingiio dos crCditos do Banco sobre as off-shore Gois Ferreira, que a 

Sentenga dii como provado que "Foi o arguido Antbnio Rodrigues com Gomes da 

Costa quem disse a Albio Dias que em 2006 na"o havia problema com as Gbis 

Feweira e que havia provis6es suficientes" (pig. 694 da Decisiio), mas tambkm 

niio transpae este facto para a parte em que elenca os factos praticados pel0 

Recorrente. 

LXXI. Perante esta constatagio evidente e tal como se referiu ab initio, nfo se 

poderh seguir outro carninho que n k  o de considerar no presente recurso - que 

versa sobre matCria de direito - toda a factualidade provada pelo Tribunal a quo e 

que consta da Sentenga. 

LXXII. Outra questgo distinta C a de a Sentenga, na pag. 327, ter inserido 

na parte Dos factos praiicados pel0 arguido Albio Bawosa Pereira Dias, logo 

ap6s o elenco dos factos praticados pel0 Recorrente, consta, igualmente como 

facto provado, que 0 arguido praticou os facios supra descritos omitindo os 

deveres de cuidado a que estava obrigado. 

LXXIII. Ora, recaindo esta premissa sobre a omissiio / violagio (ou niio) de 

deveres de cuidado, logo se vC que o "facto" acabado de transcrever niio pode ser 

verdadeirarnente considerado como facto. Na verdade, a prbpria express50 

"deveres de cuidado" enceta, em si mesmo, toda uma construgiio juridica que niio 

C passive1 de ser qualificada como m a  simples descrigio factual de um pedago de 

realidade, sendo ainda certo que nio C possivel concluir pela omissiio 1 violaqb - 
ou n b  - dos referidos deveres de cuidado sem que tal implique um juizo de valor. 

LXXW. Saber o que C, em que se traduz, o que significa, na realidade, a 

omissk 1 violqiio de deveres de cuidado obriga a entrar em linha de conta com 

valonq6es juridicas que resultam de urna 1aborqZio pr6pria do pr6prio 

ordenamento juridico. Contudo, a grande quest50 a ser ponderada, fkdarnentada 

e decidida na Sentenga recorrida era, precisamente, a de saber se o Recorrente, ao 
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intervir nas operagdes apuradas, na forma e no context0 em que o fez, actuou com 

violagiio dos deveres de cuidado, nos termos em que a CMVM proferiu a sua 

Decisiio Final. 

LXXV. No entanto, a Sentenqa limita-se a afirmar que o Recorrente violou 

deveres de cuidado, sem especificar concretamente os factos em que residiu essa 

violaciio. A Sentenca niio verteu na factualidade provada nenhum outro facto para 

alCm da genkrica considerag20 de direito 0 arguido pralicou os faclos supra 

descritos omitindo os deveres de cuidado a que estava obrigado. 

LXXVI. Ora, a Sentenga encontra-se viciada no seu prbprio raciocinio, pois 

nfo poderia ter incluido na factualidade provada, em substituigiio de todos os 

factos concretos que deviam ter sido apurados, a prbpria conclusiio de direito 

exigivel para a verificagiio dos crimes negligentes, ou seja, a conclusiio (e niio o 

facto) de que foram violados os deveres de cuidado. 

LXXVII. 0 Recorrente niio pode aceitar a Sentenga nos pressupostos em que 

assenta e que agora ficaram referidos, jA que se acaba por estabelecer a violaciio 

dos deveres de cuidado na factualidade provada, desse pressuposto se partindo 

para a formulagiio da restante decisiio nurn raciocinio de "s6 porque sim", porque 

esth provado que assim foi, mas sem que na factualidade provada constem os 

verdadeiros factos que poderiam levar a constatagio da referida violaqiio, que niio 

passa, p i s ,  de uma constata@io I conclusiio de direito. 

LXXVIII. Niio tendo a Sentenca, como supra ficou referido, determinado 

quais as concretas condutas impostas ao Recorrente pel0 ordenamento juridico, 

niio 6 possivel, desde logo, apurar se o agente as omitiu, pel0 que t a m b h  n k  6 

legitimo concluir que o dever de cuidado foi violado. Pelos mesmos motivos, e 

como se terh ainda oportunidade de desenvolver, desconhecendo-se qua1 a 



conduta concretamente exigida, tambtm n b  C possivel apurar se a mesma se 

mostrava adequada a evitar ou, pel0 menos, a mitigar o risco de verificagb do 

"facto tipico". 

LXXIX. Encontra-se, assim, ferida de inconstitucionalidade a interpretqb 

conferida ao artigo 15." do C6digo Penal, aplicavel in casu ex vi artigo 32." do 

RGCO, segundo a qua1 basta, para responsabilizar o agente por negliggncia, a 

afirmaqb gentrica de que foram violados os deveres de cuidado, sem que se 

indiquem as concretas condutas que o ordenamento juridic0 exigiria do agente 

naquela situaqiio concreta, por frontal violaqio das garantias de defesa 

consagradas no n." 1 do artigo 32." da Constituiqb da RepGblica Portuguesa, j6 

que irnpossibilita o arguido de aferir quais os factos a demonstrar para a exclusb 

da sua responsabilidade contra-ordenacional. 

LXXX. Apreciando, agora, o ilicito imputado ao Recorrente, tenha-se 

em que conta, desde logo, que a Sentenga recomda admite que o Recorrente 

desconhecia os factos ilicitos que afirrna terem ocomdo no BCP. 

LXXXI. Na verdade, apenas no final de Dezembro de 2007, nas instalaqees 

da CMVM, onde se deslocara para tratar de outro assunto relacionado corn o 

Banco, o Recorrente tomou pela primeira vez conhecimento de que no BCP 

alegadamente se teriam verificado factos ilicitos relacionados com sociedades of- 

shore. 

LXXXII. Para que n5o restern dGvidas sobre a posiqb do Recorrente relativa 

a globalidade dos factos imputados ao ente colectivo BCP, dir-se-ti enfaticamente 

o seguinte: 

(i) Como se reconhece na Decisiio @hg. 1070, 3" pdgrafo), o Recorrente niio 

teve conhecimento, nem de algum mod0 participou nos factos relativos a 

constituiqgo, gestiio, financiamento e representa~io das 17 sociedades "off-shore" 

Cayman, nem das operqaes por elas realizadas. 
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(ii) Como se reconhece na decisiio (pig. 1070, 3" parigrafo), o Recorrente n b  

teve conhecimento, nem de algum mod0 participou nos factos relativos aos 

contratos celebrados com o ABN AMRO BANK. 

(iii) Como se reconhece na decisb (pig. 1070, 3" parigrafo), o Recorrente n b  

teve conhecimento, nem de algurn rnodo participou nos factos relativos a 

assumpqiio por Ilidio Monteiro, Bernardino Gomes e Frederico Moreira Rato, da 

qualidade de UBOs das sociedades off-shore Cayman. 

(iv) Como se reconhece na decisiio, o Recorrente niio teve qualquer participaqb 

na assumpqiio pela Towsend da divida das "of-shore" Cayman ao BCP em 

24.03.2004, tendo a respectiva deliberaqio sido inserida "a posteriori" na acta do 

conselho de Administraqiio de 13 de Abril de 2004, sem qualquer conhecimento 

do Recorrente (v. pigs. 945 a 949 da Decisiio). 

(v) Como resulta da decisfo (v. os factos constantes das pigs. 1062 a 1065 da 

Decisiio), o Recorrente niio teve qualquer intervenqiio nos factos mais relevantes 

da vertente imobiliiria: (i) no financiamento que o BCP concedeu i Edificios 

Atlbtico em 25.03.2004, (ii) na aquisigiio da Towsend pela EA, (iii) na 

liquidagiio da divida da Towsend ao BCP, (iv) na aquisiqiio da CI ao BCP pela 

Towsend em 29.03.2004, (v) na aquisiqiio da Anjala pela Towsend, em 

23.06.2006. 

(vi) Corno resulta da Decisiio (pig. 642, l o  pdgrafo, e Anexo V), o Recorrente 

niio teve conhecimento nern de algum mod0 participou na constituiqiio e gestiio 

das "off-shore" GF, sociedades constituidas antes de o Recorrente entrar para o 

BCP, nem das operq6es com titulos do BCP por elas realizadas. 

LXXXIII. Tambkm resulta da Decisiio - que conclui que o Recorrente niio 

conhecia o verdadeiro significado e alcance dos seus actos - e o Recorrente pode 

garantir, que: 

a) Nio teve conhecimento nem de algum rnodo participou nos contactos, 

conversas e negociq6es havidos entre o BCP e os representantes das sociedades 
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envolvidas nas operaqees em causa, - Towsend, Dazla, EA, CI, Anjala e "off- 

shore" GF. 

b) Nfo teve conhecimento de quaisquer compromissos ou factos eventualmente 

existentes entre responshveis do BCP e os titulares daquelas sociedades, nem de 

que a Towsend e a CI sempre teriam pertencido ao universo empresarial do BCP, 

como sustenta a Acusaqfo. 

c) Nfo teve conhecimento de que a venda da CI pelo BCP a Towsend n h  tivesse 

sido uma venda efectiva, nem sequer se recordando de esta venda, alguma vez, ter 

sido discutida no Conselho de Adrninistraqb; 

LXXXIV. Em surna, o Recorrente nHo sabe, nem poderia saber, se os vhrios 

negocios e financiarnentos realizados entre o BCP e as varias entidades t8m ou 

nlo a natureza, as motivaqaes e as consequ8ncias que a decisio lhes atribui, visto 

que como se afirma na decisfo, nfo "conhecia efectivamente o verdadeiro 

significado e alcance de todas as opera~des em que inteweioyy (p6g. 1068 da 

Decisio). 

LXXXV. No entanto, a Decisb considera que o Recorrente violou o seu 

dever de cuidado, sem ponderar sequer a enorme opacidade ou ocultagio relativas 

as off-shore Cayman e G6is Ferreira, no seio do BCP. 

LXXXVI. Esta opacidade e ocultaqilo resultam claramente do que se passou 

com a reuni2o do conselho de administraqb do BCP de 13 de Abril de 2004, em 

que o "conselho deliberou" transferir os prejuizos das 17 off-shore Cayman, para 

a Townsend, pertencente ao grupo EA. Relembre-se que a Sentenqa concluiu pela 

"inveracidade da acta do Conselho de Adminis tqb de 13/04/2004. Ora, esta 

deliberaq20, que nio constava da acta, constitui ( t b  so) o momento essential dos 

factos descritos na Decisfo, em que foi decidida a passagem dos creditos do BCP 

sobre as sociedades "off-shore" Cayman para o grupo imobilibio EA, ou seja, o 

h i c o  momento em que um administrador muito cuidadoso, prudente e diligente 

poderia ter estabelecido urn qualquer elo de ligaq2o entre as off-shore Cayman e o 

P p o  EA- 
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LXXXVII. Neste iimbito, a Decisiio concluiu que, apesar de constar do livro de 

actas do BCP uma acta assinada pel0 Recorrente onde consta esta deliberaqiio - 

que passa as dividas das off-shore Cayman para o grupo EA -, o Recorrente (e 

outros dois ex-administradores) "nlio parliciparam na mencionada deliberaqlio" 

(?!) - pag. 948 da Decisiio. A Decisb conclui, assim, que s deliberaqiio de 

transferCncia das perdas das off-shore Cayman para o sector imobilihrio do Banco 

foi escondida, ocultada, do Recorrente. 

LXXXVIIT. Com o devido respeito, s6 urna apreciaqiio manifestarnente 

irrazoavel do dever objectivo de cuidado do Recorrente p6de desconsiderar esta 

circunshcia (art. 15' do CP) - esta ocultaqiio dos factos - absolutamente 

essencial para aferir: (i) se o Recorrente realmente devia ter obtido informqiio 

adicional sobre os actos que praticou; e (ii) se essa informaqiio lhe teria sido dada, 

em termos que permitissem ao Recorrente percepcionar a finalidade oculta e 

subjacente aos seus actos e a r e l q k  desates com a inverdade das contas do BCP. 

LXXXIX. Ora, o dever objectivo de cuidado de urn administrador niio 

abrange urn dever de prever e evitar que os seus actos possam servir fins ocultos, 

resultantes de deliberqees essenciais introduzidas alguns anos antes em actas 

"inveridicas", sem qualquer conhecimento do administrador em causa. 

Como k evidente, se o Recorrente nem sequer p6de conhecer esta deliberaqb, 

muito menos poderia ter conhecido o alegado acordo corn o suposto "testa-de- 

ferro" do BCP que, na 16gica da decisiio, estaria subjacente A deliberqGo, e ao 

respectivo propbsito de diluir as perdas sofiidas pelas of-shoreCayman, atravb 

da instnunentalizaqiio de sociedades que, em substiincia, alegadamente 

pertenceriam ao universo ernpresarial do BCP: o alegado acordo do BCP corn 

Joaquim Miguel Pauperio, no sentido de a Townsend, adquirida pela EA, em 26 

03 04, adquirir a Comercial Imobiliiria e constituir penhor sobre as acqaes desta 



sociedade a favor do BCP, corn vista A futura reaquisigiio pelo Banco das acgdes 

penhoradas. 

XC. Esta opacidade do que se passou corn as off-shore Cayman 6 clararnente 

afirmada pela propria Juiz "a quo", noutras partes da Sentenga: "perante uma 

unidade que suscita uma questrlb sobre UBO de of-shore, todo o comportamento 

da mbquina do BCP vai no sentido, niio de o corrigir, mas de aumentar ainda 

mais a sua opacidade e de forma deliberada, dizendo expressamente que os 

clientes eram conhecidos (quando as defesas afirmam o contrbrio) e criando uma 

apar2ncia de soluqiio para apagar a dissoncincia criada no serviqo (no caso, a 

sucursal Cayman). 

As chefias e os controlos actuam aqui como obstbculo d transpar2ncia e niio 

como seu controlo. 

Em vez de cumprirern a sua fungfo de reconhecer um problema, fazem tudo para 

que este niio aparega visivel e consequentemente nfo possa ser resolvido." (pig. 

942 da Decisiio). 

XCI. A Decisiio, que identifica os adrninistradores que tinharn conhecimento 

direct0 das off-shore Cayman (phg. 943 da Decisfo), chega mesmo a referir que 

" 0 s  factos mostram, n i o  um erro, mas um plano no sentido de obscurecer 

perante os serviqos de base do BCP a natureza irregular das condutas 

praticadas " (pag. 943 da Decisiio). 

XCII. Se a propria Decisiio se refere a um plano no sentido de "obscurecer" as 

condutas praticadas, se a propria Decisb conclui que a deliberagb de transferir 

as perdas das off-shore Cayman para o grupo EA foi introduzida em acta 

inveridica, e que o Recorrente niio participou nessa deliberagiio, apesar de assinar 

a respectiva acta, se a Decisiio conclui que o Recorrente nib tinha urn 

conhecimento efectivo dos actos em que participou, niio deveria a mesma Decisio 

ter ponderado por urn segundo que fosse que o dever objectivo de cuidado devido 

pelo Recorrente n b  o obrigava a prever ou representar factos obscurecidos ou 

ocul tados? 
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XCIII. A Decisiio, aliis, identifica mesmo a opacidade na estrutura do BCP: 

"Reconhece-se que o grau de opacidade pode ser maior ou menor consoante as 

cireas das organizaqdes e isto compreende-se sobretudo (e sb reforqa a ideia) da 

importcincia estratggica do Cenlro Corporative" (pig . 926 da Decisiio); 

XCIV. E reconhece a existEncia de "uma certa opacidade de firncionamento do 

Conselho de Administraqio" (pig. 949 da Decisgo ) - suave eufemismo corn que 

se desvaloriza o facto provado de que o Recorrente niio participou numa 

deliberaqiio fundamental constante de acta inveridica por si assina da... A Decisb 

reconhece, igualmente, que no Banco, em relaqiio a certos assuntos, havia uma 

"maior opacidade" (pig. 926 da DecisBo). 

XCV. A Decisio reconhece, igualmente, que no BCP havia uma verdadeira 

segregaqiio de informaq8es, em relaqiio a sociedades off-shore, chegando a 

reconhecer que esta segregaqiio de informaq8es pode ter sido absoluta para as 

unidades orghicas do BCP que niio erarn as "unidades orghicas estratbgicas", 

"verdadeiros detentores da informa@o" (pig. 927 da Decisiio) em relaggo a 

sociedades "off-shore", que no entender da Decisiio seriam a DRI e o CC (pigs. 

927,928 e 929 da Decisiio). 

XCVI. Da resenha de cargos que o Recorrente ocupou no BCP constante da pig. 

1061 da Decisiio resulta que o mesmo niio ocupou qualquer cargo nas referidas 

"unidades orgcinicas estratigicas", pel0 que 6 a pr6pria Decisgo - ao considerar 

que "esta segregaqio nio foi absoluta pel0 menos para as unidades orgcinicas 

eslraldgicas" - que admite a possibilidade de a segregaqzo de informag8es 

relativas a sociedades off-shore ter sido absoluta para o Recorrente e as unidades 

orghicas que chefiou. 



XCVIT. Mais. No que se refere as off-shore Gois Ferreira, a Decisb afirma 

mesmo que havia uma segregqiio total de informaq8es, perante unidades n b  

estratkgicas como as que o Recorrente chefiou (piig. 928, alinea e), da Decisk). 

XCVIII. Ora, se a prbpria Sentenqa afirma que n b  foi possivel concluir 

"que o arguido conhecia efectivamente o verdadeiro signijkado e alcance de 

todas as opera~6es em que inteweio" (pag. 1068 da Sentenqa), 6 evidente que o 

que importaria averiguar para a imputaqb ao Recorrente do tipo objectivo de 

ilicito negligente 6 se, em face "[dlessa maior opacidade", dessa segregaqiio de 

informaq6es que pode ter sido absoluta, o Recorrente agindo de acordo corn o 

dever de cuidado podia e devia ter tomado conhecimento de que as contas do BCP 

n5o eram verdadeiras. 

XCTX. Mas, a Decisiio niio efectua qualquer ponderaqb juridica do cumprimento 

do dever de cuidado a luz desta ocultaqiio e opacidade dos factos relativos hs off- 

shore Cayman e Gois Ferreira, porque considera apenas o tipo de ilicito doloso - 

considerando em termos muito simplistas que o argument0 da opacidade niio 

releva, porque os restantes arguidos tomaram conhecimento dos factos 

patrimoniais relevantes -, quando luz do tip0 de ilicito negligente que imputa ao 

Recorrente, a pergunta que o Tribunal devia ter feito era se, ao praticar certos 

actos banchios, em face da ocultaqiio e opacidade dos factos, o Recorrente podia 

e devia prever que os mesmos contribuiarn para a inverdade das contas do Banco. 

C. Importa, pois, ver quais os actos relacionados com o Recorrente para, luz 

desta ocultaqb dos factos e do desconhecimento dos mesmos, aferir pela niio 

violaqiio das norrnas de cuidado. 

CI. Desde logo, 6 precis0 atentar no facto de a Decisb concluir que o 

Recorrente desconhecia as "of-shore" Cayman e as respectivas perdas - v. a 

phgs. 1070, 3" padgrafo, 1071, 1" parhgrafo); desconhecia, por completo, que 

Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e Joiio Bernardino Gomes assumiram a 

posiqh de UBOs das "of-shore" Cayman (piig. 1070,3" parhgrafo da Decisiio). 
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CII. Perante este cenirio, B evidente que o dever objectivo de cuidado do 

Recorrente n b  o obrigava, a ter percepcionado, cinco ou seis anos mais tarde 

"que as operaq6es em que inteweio na vertente imobilibria sewiam para 

dissimular as perdas sofridas pelas 08-shore Cayman que nGo haviam sido 

reveladas" (v. a pig. 65 1, no 7 da Decislo). 

1 Se aplicasse correctamente as regras pr6prias do tip0 de ilicito negligente, 

a Meritissima Juiz "a quo" teria forgosamente concluido que o Recorrente nlo 

dispunha de qualquer indicio, de qualquer sinal, que lhe impusesse um dever de 

cuidado de procwar informagb adicional (para 16 da informaglo normal que Ihe 

foi dada) sobre as segundas assinaturas que lhe foram pedidas em actos banchios 

absolutamente normais e anbdinos, relativos ao grupo EA. 

CIV. At6 porque se tratava de informaglo sigilosa - e object0 de segregaglo 

absoluta em relaglo ao Recorrente e k unidades orgiinicas que este chefiou, como 

a prbpria Decislo admite, na p6g. 926 - que, como j i  foi referido, era conhecida 

apenas por trCs administradores do Banco. 

CV. Concretamente, a DecisPo considera que o Recorrente n b  teria agido com 

o cuidado devido, ao participar na aprovagPo de dois actos materiais relacionados 

com empresas do grupo EA sem ter procurado obter informagPo que lhe permitiria 

ter-se apercebido que esses actos "serviam para dissimular as perdas sopidas 

pelas off-shore Cayman". (pig. 1074 da Decisb - estes dois actos materiais slo 

referidos e, erradamente, analisados, nas pbgs. 1071 a 1074 da Decislo). 

CVI. No entanto, face ao exposto, logo se v6 que o Recorrente, ao praticar actos 

isolados relativos ao grupo EA, n b  dispunha de qualquer elemento ou indicio de 

que tais actos poderiam ter como finalidade oculta a dissimulaglo de perdas que 

desconhecia, e como tal, o seu dever objectivo de cuidado n b  o obrigava a (i) 



pedir mais informaqBes do que aquelas que seriam normais e que lhe foram dadas 

sobre esses actos, nem (ii) a percepcionar qualquer relacionamento entre os actos 

banc&ios em que era chamado a apor uma segunda assinatura e perdas de 

sociedades que desconhecia. 

CVII. Tudo o que o Recorrente sabia a kpoca era que existia urna sociedade com 

esse nome ("EdiJicios Alldntico"), que julgava proveniente do BPA, e conforme 

resulta da Decisiio - quer dos cargos exercidos pel0 Recorrente (pag. 1061 da 

Decisiio), quer dos depoimentos de outros administradores (pags. 568 e 570, lo  

pa6graf0, da Decisiio) -, o Recorrente nunca acompanhou a actividade, nem teve 

qualquer tipo de contacto, com a Administrqiio da Edificios Atlhtico, que era 

acompanhada por outros administradores. 

CVIII. Reitere-se que a prbpria Decisiio considera que o Recorrente n b  

participou na deliberaqiio de transfergncia dos crtditos (ou perdas, consoante a 

perspectiva) do BCP sobre as off-shore Cayman para o sector imobiliario do 

Banco (grupo EA), ou seja, a Decisiio considera que esta deliberaqiio foi 

introduzida a posteriori na acta, sem o conhecimento do Recorrente (pag. 948 da 

Sentenqa). 

CIX. Niio obstante, a Decisb nib pondera minimamente este facto, nem sequer 

como facto revelador da opacidade dos factos, limitando-se a afirmar de passagem 

e levianamente que "Apesar de niio se terprovado que o arguido tenha aprovado, 

a 13/04/2004, em reuniiio do Conselho de Administraciio do BCP, ratijicar a 

alienaciio a Townsend da totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60, 

isso niio significa que o arguido niio soubesse que a CI deixara de pertencer 

maioritanamente ao BCP, - o arguido conhecia este facto, desde 2004, porquanto 

nos documentas de prestaca'o de contas que o arguido aprovara, a CI nGo 

figurava como entidade perlencente ao universo empresarial do BCP' - pag. 

107 1,6" panigrafo da Decisb. 

CX. k espantoso como a Decisk ignora placidamente circunstilncias reais, 

graves e provadas da pdtica dos actos pel0 Recorrente, para se comprazer em 
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inferhcias sem o minimo de seguranqa e validade. Repare-se bem no err0 de 

ponderaqiio da Decisiio: a circunsthcia real e provada de a deliberaqb de 

transferencia das perdas das off-shore para o sector imobiliario do BCP ter sido 

ocultada do Recorrente niio assume qualquer relevbcia, nem permite qualquer 

conclusb; Jh o facto de a CI nZo figurar nos anexos aos documentos de prestaqiio 

de contas entre a quase centena de entidades pertencentes ao universo do BCP 

permite concluir com certeza que o Recorrente se apercebeu que esta sociedade j6 

niio pertencia ao BCP. 

CXI. f3 evidente que o dever objectivo de cuidado do Recorrente niio o obrigava 

a perceber que os dois actos que praticou, na area imobilikria, se destinavam a 

dissimular perdas cuja transferencia para a irea imobiliiria do Banco Ihe foi 

ocultada - "Ad impossibilia nemo tenetur". 

CXII. Em concreto, o Recorrente recorda-se de ter assinado o contrato de 

suprimentos e ate de o ter feito, corn algurna satisfaqiio, conforme declarou em 

audiencia de julgamento: "tendo-lhe dado satisfa~iio saber que o ((banco ia entrar 

em Luanda))" (phg. 588 da Decisiio).. 

CXIII. Note-se, t ambh ,  que apesar de se tratar de urn montante elevado, n b  era 

urn montante anormal e que o Recorrente pudesse estranhar, visto que: 

(i) Na perspectiva do Recorrente, a finalidade dos suprimentos - investimento do 

Banco, na requalificqiio e ordenamento da zona marginal da capital do pais mais 

rico de Africa - mais que justificavam a operagk (note-se que, a 6poca, os 

Bancos e empresas portuguesas comeqavam a investir em Angola, pelo que a 

recusa deste investimento poderia at6 ser vista como uma decisiio de ma gestk); 

(ii) 0 prazo de vencimento do contrato de suprimentos (10 anos depois, em 22 de 

Junho de 2016 -- claiisula 2") mostrava-se igualmente adequado Quela finalidade 

e nib era de molde a suscitar qualquer reparo; 



(iii) Tratando-se de suprimentos a uma sociedade participada do BCP, o mais 

expecthe1 i kpoca k que i medida que o projecto fosse sendo executado, os 

suprimentos fossem convertidos em capital, n5o se colocando propriamente o 

problema da concessb de urn crkdito: para o Recorrente, tratava-se de investir 

num projecto imobiliirio, esperando que, no futuro, o mesmo viesse a dar 

elevados lucros ao Banco; 

(iv) Ao longo das suas funq8es no Banco, o Recorrente participou em virias 

operwi5es de montante superior iquele; 

(iii) S6 os financiamentos com mais de 500 000 000 € tinham de ser aprovados 

pelo Conselho. 

CXIV. Por outro lado, at6 este momento, o Recorrente tinha um conhecimento 

muito vago da CI, uma vez que a mesma actuava no sector imobiliArio, que era 

estranho ao arguido, sendo que s6 nesta data, e no context0 deste investimento 

(projecto Baia de Luanda), o Recorrente se apercebeu da relevgncia desta 

sociedade para o Banco. 

CXV. Como k sabido, os suprimentos sib os emprkstimos que os s6cios efectuam 

L suas sociedades (artigo 243", no I ,  do C6digo das Sociedades Comerciais), pel0 

que a pr6pria denominagb "contrato de suprimentos" s6 podia inculcar no 

Recorrente a convicg?io de que se tratava de urna sociedade de que o Banco era 

s6ci0, com os poderes que lhe advinham desta posiqiio. 

CXVI. 0 s  outros dois indicios apontados pela Decisb para fantasiar uma suposta 

falta de cuidado do Recorrente - a alegada incapacidade historica de a CI fazer 

face a urna divida daquele montantes, bem como a falta de garantias reais e de 

urna garantia de afectaqzo dos suprimentos ao projecto Baia de Luanda (pag. 653, 

nos iii e iv da decisb - estiio manifestamente errados, porque (como vimos) para 

o Recorrente, de acordo com toda a informa@o de que dispiis, de que fazia 

sentido dispor, e de que podia dispor, estavam em causa suprimentos a urna 

participada do BCP. 
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CXVII. Tendo presente que se tratava de urn investimento do BCP num 

aliciante project0 imobiliirio, atraves de uma participada, o Recorrente atendendo 

A finalidade, prazo e natureza da operagb (suprimentos e niio operagiio de 

crbdito), niio tinha seguramente raz6es para se preocupar, quanto ao reembolso 

dos suprimentos, que, de acordo com a pditica corrente, neste tip0 de projectos, 

muito provavelmente os suprimentos seriam convertidos em capital. 

CXVIII. Sucede, ainda, que na clausula sexta 1, alinea a) do contrato, a CI 

obrigava-se perante o Banco, a "n2o alienar, dar em garantia, nem por outra 

forma onerar, sem o consentimento express0 e prkvio do BCP, as ac~6es 

representativas de 100% do capital social da Anjala Holdings, S.A.", prevista na 

clausula primeira, como a "sociedade promotora do investimento privado a 

realizar na Repliblica de Angola, para a execuqiio do empreendimento 

denominado ((Projecto de RequaliJicaq20 e Ordenamento da Zona  marginal^", 

pel0 que 6 absolutamente falso que niio estivesse "acautelado que esse 

Jinanciamento serviria para essa opera~iio", como se refere na p6g. 1072 da 

Decisiio. 

CXIX. Perante os factos, algu6m de bom senso acredita que, caso o Recorrente 

tivesse pedido informaqiio adicional, a mesma ter-lhe-ia sido dada ou, pel0 menos, 

ter-lhe-ia sido dada em termos de poder percepcionar a infracgiio? Algubm de 

bom senso acredita que teria sido comunicado ao Recorrente que os actos normais 

que era chamado a praticar, afinal serviam para dissimular avultadas perdas que o 

Recorrente desconhecia, de sociedades que o Recorrente desconhecia, e que essas 

perdas tinham sido transferidas para o sector imobilihrio do BCP, atravks de 

deliberaqiio do CA ocultada ao Recorrente? Francarnente! 

CXX. 0 Recorrente pode igualmente assegurar que desconhecia que, na 

mesmissima data da concessb dos suprimentos, a quase totalidade do capital 

social da CI foi alienada pela Townsend A Dazla: o Recorrente pura e 
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simplesmente desconhecia estas duas sociedades e a respectiva articulaqb, e 

certamente tambkrn n b  podia conhecer os linicos documentos respeitantes a esta 

venda, enviados pela Dazla e pela Townsend ao BCP Bank & Trust Company, 

Ltd. 

CXXI. Em segundo lugar, afirma a Sentenqa que o Recorrente, em 29/06/2007, 

celebrou contrato nos termos do qua1 a EA entrega as acqdes da CI ao BCP em 

da~iio em pagamento de uma divida de € 63 039 97 1, niio tendo o cuidado que lhe 

era exigivel e de que era capaz, tendo violado o dever de se informar devidarnente 

sobre a verdadeira natureza desta operaqgo (...)" (pbg. 1072, 6ltimo parbgrafo da 

Decisiio). 

CXXII. Ora, as operagdes relativas i EA e 6 CI eram decididas ou pel0 

Adrninistrador que as acompanhava (arguido Filipe Pinhal), ou por este, em 

articulaqiio com o Centro Corporativo, sendo posteriormente comunicadas a 

Direcqb Corporate, que funcionava corno urn simples "booking center" (um 

centro de relevaqiio contabilfstica das operagaes). Assim, e conforme resulta da 

Decisiio, niio foi a Direcqiio Corporate, sob a responsabilidade do Recorrente, que 

negociou, elaborou ou decidiu propor ao CAE esta operagib. 

CXXIII. A extingiio da dfvida da EA, atravds da dagiio em pagamento das 

dfvidas da CI, foi seguramente decidida e elaborada, na irea imobilihria do Banco, 

em articulagib com o Centro Corporativo. 0 que, alihs, resulta da carta enviada 

pela Administraqiio da EA ao Director de Corporate Sul, Dr. Jorge Cortes 

Martins, que menciona expressamente, que a proposta de amortizaqgo da divida 

da EA, atravCs da daqiio em pagamento de acc6es da CI, C efectuada "nu 

sequtncia das reuni6es entretanio havidas sobre o assunto" (Doc. no 8, junto com 

o recurso de impugnaqiio do Recorrente, a fls. 276 1 7 a 27889). 

CXXIV. A operaqiio foi aprovada em Conselho corn base na informaqh de 

suporte e o Recorrente remeteu o documento com a mengk de "Aut. em CAE de 

18 de Junho" (e com a data "2007/Junho/18"), para a Direcqk de Corporate, 

corno respective "booking center", para que esta procedesse ii relevaqiio 
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contabilistica e desse sequCncia A mesma, remetendo-a para a Direcqb das 

Opera~aes. Ou seja, ao intervir neste contrato, o Recorrente concretizou uma 

autorizaqb do conselho de administraqio, que se baseava em informq50 prestada 

pelos serviqos, nos termos da qua1 estariamos perante uma d a g b  em pagamento, 

face A impossibilidade de a EA pagar as suas dividas. 

CXXV. Sublinhe-se, por outro lado, que a Decisso desvaloriza, por 

cornpleto, as circunsthcias reais, de total opacidade e desconhecimento pelo 

Recorrente da (verdadeira) origem da divida da EA perante o BCP - o Recorrente 

nio teve qualquer intervenqiio nessa operaqso, em que intervieram outros dois 

administradores do Banco -, que agora se extinguia, opacidade e 

desconhecimento que a prbpria Decisb admite nas pags. 1072 e 1073 da Decisb. 

CXXVI. A opacidade de informaqio em face do Recorrente resulta 

claramente do Memorandum que lhe foi enviado e que suportou a segunda 

assinatura que apes neste acto, visto que relativarnente A origem da divida da EA 

que agora se extinguia, o Memorandum (certarnente de acordo com as 

informq8es prestadas aos seus autores) refere o seguinte: "0 nosso cliente 

Edificios Atlzntico, S.A., (EA), no Bmbito da sua actividade de gestio imobilidria, 

solicitou ao Banco, em 2004, uma facilidade de cridito sob a forma de um 

empr&stimo, tendo em vista o Jinanciamento de parte do seu patrimbnio 

imobiliario" (doc. no 8 junto com o recurso de impugnagb do Recorrente, a fls. 

27617 a 27889). 

CXXVII. Se tivesse ponderado as circunstincias reais e resultantes da prbpria 

DecisZio, de total opacidade e desconhecimento dos factos pel0 Recorrente, a 

Decido teria concluido que para o Recorrente o referido act0 nzo evidenciava 

quaisquer "sinais de alerta" que, no cumprimento do seu dever objectivo de 

cuidado, o obrigassem a pedir mais informaqees. 



CXXVIII. Em vez de aceitar estas evidCncias, em vez de ponderar 

correctamente o dever objectivo de cuidado do Recorrente A luz das circunsthcias 

reais em que este praticou este acto, a Decisb deleita-se corn conjecturas 

abstratas e irrazohveis, para concluir que este act0 apresentaria sinais de 

"estranheza", que deveriam ter levado o Recorrente a obter informaq6es 

adicionais e que este pedido de informaqijes adicionais lhe permitiria aperceber-se 

de que o act0 visava dissimular perdas bag. 1073 da Decisb). 

Ja no que concerne is sociedades off-shore G6is ferreira, como decorre dos factos 

provados (v. Anexo V), as off-shore G6is ferreira corn a denominaqb Sevendale, 

Hendry e Sherwell forarn constituidas, no final de 1996, antes sequer de o 

Recorrente entrar para o BCP. Por outro lado, os contratos de mandato de gestk 

entre estas sociedades e o BCP tmbkm form celebrados, em Dezembro de 1996 

e Janeiro de 1997, antes de o Recorrente entrar para o BCP (v. Anexo V). Ainda 

de acordo com os factos provados (Anexo V), a off-shore G6is ferreira corn a 

denonimqiio Somerset foi constituida em Julho de 1998 - e celebrou, nessa 

altura, urn mandato de gesti?io corn o Banco -, pouco tempo ap6s o Recorrente ter 

assurnido as fung8es de Adrninistrador do Banco.De acordo com os factos 

provados, estas sociedades teriio sido constituidas na Sucursal Financeira Exterior 

do BCP, departamento do Banco com o qua1 o Recorrente nunca manteve 

qualquer tipo de contact0 (v. a resenha dos cargos exercidos pel0 Recorrente, na 

pbg. 1061 da Decisiio). 

CXXIX. At6 2006, o Recorrente pura e simplesmente desconhecia estas 

sociedades. No entanto, a entidade administrativa, no que se refere ao period0 

posterior (2006 e 2007), conclui que o Recorrente teria "violado o seu dever de se 

infomar devidamente sobre a verdadeira natureza destas of-shore e o seu 

adequado tratamento contabilistico". 

CXXX. Mais m a  vez, a Decisiio avanqa esta infeliz conclusiio, sem 

considerar as circunstiincias de total opacidade e segremiio de informaqiio 

referente a estas off-shore, em face do Recorrente. 
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CXXXI. No final de 2005, na sequgncia da "operaglo furaclo", foi decidido 

reestruturar a Area de Private Banking do BCP, tendo o CAE deliberado, nos 

finais de Novembro de 2005, a criag8o da Unidade Corporate IV, que receberia 

alguns clientes provenientes do International Private Banking, mais 

concretamente, do antigo DENR (Departamento de Empresas Nlo Residentes), 

tendo esta nova Unidade ficado sob a direcglo do Dr. Joaquim Gomes da Costa, 

que transitou deste DENR, e tinha como director-coordenador Pulido Valente. 

CXXXII. Ora, a Decislo reconhece, claramente, que "pelo menos em relag80 

a off-shoreG6is ferreira, a DENR erarn meras unidades de back office, que nlo 

acompanhavam ordens e a sua execuglo nem tomavam quaisquer decis6es em 

matkria de crkdito, sendo por isso natural que nada soubessem das decisdes 

ocorridas a montante. Dai que fosse natural que a sua percepglo pudesse ser a de 

segregqlo total de informag6es." (pig. 928). 

CXXXIII. J& em meados de 2006, o Recorrente ouviu pela primeira vez falar 

das oflshoreGdis ferreira, que, na sequgncia da reestruturaglo referida tinham 

sido transferidas do Private Banking para a Unidade de Corporate IV, 

conjuntarnente com outras ernpresas integradas na denominada DENR (Direcgb 

de Empresas Nlo Residenes). 

CXXXIV. Em 2006, quando o Director desta nova unidade, Dr. Joaquim 

Gomes da Costa, submeteu ao Recorrente uma proposta de renovqb  das 

respectivas linhas de crkdito, o Recorrente verificou que as mesmas apresentavam 

saldos aparentemente constantes, sem movimento hi algum tempo ou at6 anos. 

CXXXV. 6 importante sublinhar que ao Recorrente foi apresentada - como 

era normal, em relagh a estas sociedades - urn documento de urna pagina 

contendo uma proposta de renovqgo das linhas de crkdito: o Recorrente nunca 



teve qualquer contacto, com os documentos iniciais, relativos ii constituiqb das 

sociedades e aos mandatos de gesth acordados com o BCP, nada sabendo das 

"decisdes ocorridas a montante", como se afirma na Senten~a. 

CXXXVI. De facto, a Direcqio de Corporate limitava-se a fazer o 

acompanhamento das contas destas sociedades, sendo (a partir de 2006) um 

simples "back-office" das respectivas movimentaq6es banckias. Em relagio a 

estas sociedades (como em muitas outras sociedades com mandatos de gestb) 

existia apenas urn cliente interno, a DirecqBo de Relagdes com os Investidores 

(DRI), que centralizava a informagio (nomeadamente, os contratos celebrados 

com o Banco) e a gestb destas off-shore, conforme resulta de virios 

depoimentos, comos os das testemunhas Gomes da Costa e JoZo Esteves de 

Oliveira: "Lembra-se que foi concedido cridito cis sociedades Gdis Ferreira com 

indica~iio da DRI." (ptig. 627 da Decish). 

CXXXVII. 0 Recorrente sugeriu, entiio, ao Dr. Gomes da Costa que tivesse 

uma conversa com o Dr. Gbis ferreira para saber do interesse deste na manutenqb 

daquelas sociedades. 0 Dr. Gomes da Costa retorquiu que nio era necessArio, 

visto que sabia, atraves da DRI, que o Dr. Gbis ferreira havia manifestado o 

desejo da sua liquidagio e adiantou ainda que os saldos em causa representavam 

prejuizos resultantes da actividade daquelas sociedades, no passado. 

CXXXVIII. 0 Dr. Gomes da Costa comunicou, ainda, ao Recorrente, que: (i) os 

activos detidos por estas sociedades (ao que se recorda, valores mobiliirrios, 

maioritariamente, acgdes do grupo BCP) jii tinham sido totalmente alienados, em 

2004; (ii) o BCP celebrara urn mandato de gestiio discricion~a com estas 

sociedades; (iii) o BCP nio dispunha de quaisquer outras garantias, reais ou 

pessoais, que h e  permitissem obter o pagamento das dividas destas sociedades. 

CXXXTX. Ou seja, perante a informaqZo que lhe foi prestada, o Recorrente 

verificou que estas sociedades, em relaqb As quais eram propostas 

alteraqi5edrenovaq6es de crddito, sb tinham prejuizos acurnulados, n b  dispondo 

de patrim6ni0, nem de qualquer outra garantia, pessoal ou real dos respectivos 



Tribunal da R e l a ~ b  de hsboa 
Rua do Arsenal Letra G - 1 100438 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Emall: ~ . l k b o a . t r . m l . P t  

UBO, que permitissem ao BCP cobrar as respectivas dividas. Portanto, tratava-se 

de crkditos incobdveis, pel0 que o Recorrente (como sempre fizera, em casos 

analogos) agiu de imediato, no sentido de eliminar estes crkditos do balanqo do 

Banco, contribuindo assim para que este transmitisse ao mercado uma 

informaqb, mais verdadeira e apropriada. 

CXL. A verdade k que, como sempre sucedeu, o Recorrente entendeu que 

deveria proceder a extinqk daqueles crkditos, com a maior celeridade possivel, de 

forma a niio manter no balango do Banco crkditos incobriveis. Esta extinqiio 

operou-se, da seguinte forma: o Recorrente contactou, por telefone, o Dr. Antonio 

Rodrigues, solicitando-lhe que constituisse as provis8es necessiirias, para a 

eliminaqiio dos referidos crkditos; este respondeu-lhe que as referidas provis8es ja 

se encontravam constituidas, mas que niio poderiam ser utilizadas, de imediato, 

porque os crkditos e as provisaes estariam domiciliados em sociedades diferentes, 

sendo necessirio proceder a respectiva concentrq50, na mesma sociedade, para 

so entiio extinguir os crkditos. 

CXLI. Repare-se que 6 a prbpria Decisiio que refere que os factos se passaram 

exactamente da forma que acaba de descrever-se, formulando a seguinte 

conclusiio: "Foi o arguido Anldnio Rodrigues com Gomes da Costa quem disse a 

Albio Dias que em 2006 na"o havia problema com as Gdis Ferreira e que havia 

provis6es suficienles" bag. 694 da Decisk). 

CXLII.Mais tarde, o Dr. Antonio Rodrigues contactou o Recorrente, 

comunicando-lhe a possibilidade e o interesse de os crkditos em causa serem 

extintos, atravks da respectiva cessk a outras sociedades. Ou seja, niio foi o 

Recorrente que teve a iniciativa ou a ideia de os crkditos serem extintos atravks da 

cessiio a terceiros (e niio de urn simples "write-off"), pel0 que o Recorrente 

tambkm desconhecia as alegadas e ocultas motivq6es constantes da Decisiio que 

justificariam esta forma de extinqiio dos crkditos. 
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CXLITT. De facto, o que foi comunicado ao Recorrente pel0 Dr. Ant6nio 

Rodrigues, foi que esta opgb representaria uma vantagem, em terrnos fiscais para 

o BCP. Da Sentenga consta, efectivamente, que este arguido declarou que esleve 

em reuniio no Banco de Porlugal com Carlos Sanlos em que apresenlou a 

s i lua~io  loialmenle provisionada ou fazia eliminapio do aclivo contra a provisio 

ou ced2ncia de crgdiios por valor simbblico ou nominal - era o mais correclo 

para o arguido - e o Banco de Portugal concordou com a s o l u ~ i o  e o arguido fez 

assim." (pbg. 584 da Decisb) 

CXLIV. Perante esta justificaqiio - reforqada pela informaqiio dada ao 

Recorrente de que a mesma merecera a anudncia do BdP -, a cessb de crbditos 

pareceu ao Recorrente (e ainda hoje parece) um act0 bancano perfeitamente 

normal e justifichvel, att porque era uma priitica relativamente frequente da 

Direcqb de Recuperaqb de Crbdito. 

CXLV. 0 Dr. Ant6nio Rodrigues solicitou, enao, ao Recorrente, que 

contactasse sociedades com quem o BCP mantinha urn relacionamento comercial, 

no dominio da cessiio de crkditos, para saber se estas estariam interessadas, na 

cessiio dos mesmos crtditos. 0 Recorrente limitou-se a efectuar um contacto 

muito breve e superficial com um responshvel da sociedade Intrurn Iustitia (cujo 

nome n b  se recorda), para aferir se estariam interessados em efectuar a cessiio - 

recordando-se o Recorrente que niio houve qualquer possibilidade de englobar 

estes crbditos num pacote atractivo, uma vez que n b  havia qualquer garantia real, 

associada aos mesmos - e a apresentar de imediato este responsavel da Inlrum 

Iustitia, ao Dr. Ant6nio Rodrigues, que negociou a cessb de crbditos, tendo os 

serviqos do Centro Corporativo conduzido o process0 de concretizaqiio das 

mesmas. 

CXLVI. No que respeita a cessilo de crkditos sobre a Sherwell, a favor da 

Branimo, a intervenqiio do Recorrente tarnbh se limitou a urn contacto inicial, de 

apresentaqiio da possibilidade de cessiio ao Dr. Vasco Novais Branco, que j6 

trabalhara viirias vezes com o BCP, na aquisiqk de cdditos. 



Tribunal da R e l a ~ b  de Lisboa 
Rua do Arsenal Leba G - 1100U38 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Emall: correlo@ltsboa.tr.mi.c1 

CXLVII. Ou seja, o Recorrente n b  decidiu, nem acompanhou a negociaqb, 

nem a execuqb das cess6es de crCditos, conforrne C confirmado na Decisio (phgs. 

694 da Decisiio e 699 da Decisio). 

CXLVIII. fi evidente que uma analise concreta deste comportamento do 

Recorrente, que tenha em conta as circunstincias de opacidade e desconhecimento 

relativamente a titularidade efectiva destas Off-shore, leva a concluir que o 

Recorrente ngo violou qualquer dever de cuidado. 

CXLIX. Em 2006, com a informaqiio de que dispunha e podia dispor - que 

nio abrange acordos sigilosos tendo como object0 a titularidade formal destas off- 

shore - o Recorrente nio podia (honestarnente) concluir que o BCP seria o UBO 

efectivo destas sociedades. 

CL. Alkm da ocultaqio e desconhecimento dos factos, outra circunsthcia que 

deve ser ponderada ao aferir o cuidado objectivo a que o Recorrente estava 

obrigado (artigo 15" do CP) 6 a grande confianqa que este tinha nos serviqos do 

BCP e nos restantes membros do C.A. A Decisio afasta a releviincia da confianqa, 

mas tarnbkm aqui erra, ao ignorar que o principio da confianga limita a actuaqiio 

negligente, sobretudo na negligencia inconsciente, em que o agente nib chega a 

representar a infiacqiio. 

CLI. 0 Recorrente solicitava as informq6es necessArias A compreensio dos 

actos que praticava, mas sempre actuou com urn espirito de total boa fC e 

confianqa, nos outros administradores e nos serviqos do Banco: at6 Dezembro de 

2007, o Recorrente nunca recusou uma segunda assinatura a outro administrador 

do BCP, e segundo julga, nenhum outro adrninistrador alguma vez o terh feito, o 



que mostra bem a confianqa e boa f6 existentes, entre os administradores do 

Banco. 

CLII. A pr6pria Decisb a f h a  a existencia deste ambiente de confianqa, mas 

exclui a sua relevincia porque os arguidos conheceriam o significado ultimo dos 

seus actos, esquecendo-se que em relaqiio ao Recorrente (condenado a titulo de 

negligencia) a propria Decisiio concluiu justamente o inverso, ou seja, que este 

nfo conheceria o significado ultimo dos seus actos (pag. 916, pendltimo 

parbgrafo, e pig. 91 8, ultimo parbgrafo, da Decisiio). 

CLIII. Em face da confianqa existente, o dever objectivo de cuidado do 

Recorrente niio o obrigava a evitar condutas dolosas dos restantes administradores 

(6 a Decisiio que o diz) e nem sequer, condutas descuidadas, visto que no ilicito 

negligente vale urn principio da confianqa e da "auto-responsabilidade" de 

terceiros. 

CLW. A decisiio ignora estas evidhcias que decorrem do simples bom senso. 

Mais. Como salienta o Prof. Figueiredo Dias, "eminente relevo assume o princbio 

da confianqa em matiria de divisiio de tarefas no seio de uma equipa", em que 

bbqualquer membro da equipa dme poder contar com uma actuaqiio dos outros 

adequada ci noma de cuidado." (Direito Penal, Parte Geral, Tomo I ,  2." Ed., 

Coimbra, pag. 884). A Decisk exige ao Recorrente um padriio de cuidado 

totalmente inverso. Niio o padriio do administrador que pode confiar, mas o 

padrib do administrador totalmente desconfiado, quase paran6ic0, que quando 

subscreve urn act0 normal hoje deve questionar se o mesmo nib estara 

relacionado com factos desconhecidos e ocultos, alguns dos quais se passararn 

mesmo de entrar para a empresa. 

CLV. Por outro lado, entende a Decish que, ao praticar estes actos, o 

Recorrente, na qualidade de administrador de uma sociedade comercial, teria 

violado "deveres especijicos de diligincia profissional inerentes ao cargo que 

ocupa e ds situaqiies concretas em que tem intervenqlio (artigo 64" do C.S.C.)" - 

phg. 1069 da Decisiio. 
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CLVI. 0 Reconente comeqa por perguntar: que seguranqa tem este critCrio do 

administrador medianamente diligente? fi evidente que o critCrio em que a 

Decisfio se baseia do cuidado e diligencia devidas por um administrador medio C 

muito arbitrario, sobretudo em casos como o do Recorrente, de alegada 

negligencia inconsciente, em que este nem sequer representou a possibilidade de 

cometer um ilicito. 

CLVILFoi justamente para evitar a inseguranqa e a arbitrariedade deste critCrio, 

que foi introduzida no Codigo das Sociedades Comerciais uma norma que, 

superando os critCrios tradicionais e inseguros dos deveres de cuidado e 

diligencia, de acordo com um homem mkdio, afere a negligencia dos 

adrninistradores a luz de um criterio de racionalidade empresarial, excluindo 

qualquer responsabilidade se os adrninistradores provarem que actuaram de 

acordo com criterios de racionalidade empresarial, de forma razoavelmente 

informada luz dos fins empresariais dos seus actos e sem qualquer interesse 

pessoal. 

CLVIII. fi a noma do artigo 72", no 2, do C.S.C., que consagra a chamada 

"business judgement rule" ou "regra da racionalidade empresarial". Embora se 

aplique directamente a responsabilidade civil 6 evidente que, assim como o artigo 

64" do C.S.C. (norma de cuidado em que se baseia a Sentenqa) tambCm se aplica a 

responsabilidade contra-ordenacional e penal, que sfio sempre responsabilidades 

de "ultima ratio". Niio faria qualquer sentido que um administrador pudesse 

afastar a responsabilidade civil com base na business judgement rule (artigo 72", 

no 2, do CSC) e depois viesse a ser responsabilizado contraordenacional ou 

penalmente. 



CLIX. Ora, a Sentenqa omite a anhlise da responsabilidade do Recorrente A luz 

desta regra, limitando-se a analisar a alegada negliggncia, de acordo com os 

critkrios clhssicos da violagio de deveres de cuidado e diligencia,.Esta falha 

explica-se, apenas, porque (como vimos) a Meritissima Juiz "a quo" indeferiu a 

junqio aos autos de urn Parecer do Professor Calvio da Silva, que conclui que a 

neglighcia do Recorrente C necessariamente excluida pelo critbrio da 

racionalidade empresarial (artigo 72", no 2, do C.S.C.). 

CLX. E sempre se diga que a h i c a  norma de cuidado aplicada pela Decisio 

(artigo 64" do C.S.C.), correctamente aplicada, levaria A imediata absolvigio do 

Recorrente, como igualmente conclui o Professor Calvio da Silva. 

CLXI. Por bltimo, o Recorrente nio participava na elabora~iio das contas do 

BCP e esta circunsthcia, juntamente com as circunstbcias de ocultaqio da 

infracgiio a& referidas, impediu-o de representar elou evitarassinar contas nZo 

verdadeiras do Banco. 

CLXII.Como decorre da Decisiio administrativa era o Centro Corporativo que 

assegurava a redacqio dos documentos de prestagio de contas do Grupo BCP.0 

Recorrente nunca deteve o pelouro do Centro Corporativo, nomeadarnente, a 

Contabilidade e a DRI, como tal, nunca elaborou os documentos de prestaeo de 

contas ou outra informqb financeira do BCP. 

CLXIII. As contas eram elaboradas pel0 Centro Corporativo e apresentadas 

ao Conselho ap6s virias e prolongadas reunides de analise e controle das mesmas 

com o Presidente, os Auditores Externos, o Revisor Oficial de Contas, o 

Presidente do Conselho Fiscal e os colegas responshveis pelas empresas 

participadas e que integravarn a respectiva gestiio. Antes de serem apresentadas ao 

Recorrente em conselho de administraqiio, as contas eram submetidas a mbltiplos 

escrutinios, entre os quais se destaca a auditoria extema das contas, efectuada por 

uma das quatro maiores e mais prestigiadas empresas de auditoria do mundo, a 

KPMG, que sempre as validou. S6 depois destes mbltiplos escrutinios e aniilises, 

as contas erarn agendadas para apresentaqb ao conselho, no seu todo, estando 
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presente o Presidente da Comissio de Risco e Auditoria do Conselho Geral e de 

S u p e ~ i s i o  - esta tramitagio aplicava-se, quer &s contas anuais, quer As contas 

trimestrais (apresentadas em Maqo, Junho e Setembro). 

CLXTV. 0 Recorrente assinava as contas, na maior boa fC, corn confianqa 

no Centro Corporative (nomeadamente, na Contabilidade), na Auditoria Externa, 

no Conselho Fiscal, mais tarde Comissiio de Risco e Auditoria, e no Revisor 

Oficial de Contas, nunca lhe tendo passado pela cabeqa, que as mesmas poderiam 

niio reflectir, de forma verdadeira e apropriada a situaqio do Banco. Como vimos, 

perante as c i rcuns~cias  de total ocultaqiio da infiacqb, o Recorrente nio podia 

nem devia representar que as contas niio seriam verdadeiras, pelo que nio tinha 

qualquer motivo valido para nio assinar as contas. 

CLXV. AtC, porque o artigo 63", no 3, l a  parte, do C.S.C., disp6e mesmo 

que "0 relatorio de gestcio e as contas do exercicio devem ser assinados por 

todos os membros da Administra~cio". Sendo certo ainda que, em caso de recusa, 

se deve justificar nas prbprias contas e explicar em assembleia geral de s6cios (art. 

6S0, no 3,2" parte). 

CLXVI. Tmporta ainda sublinhar que as contas consolidadas de um grupo da 

dimensb do BCP sio de tal mod0 extensas e complexas que nunca o ora 

Recorrente se poderia ter apercebido dos supostos vicios que a Decisio aponta As 

mesmas.Repare-se que as contas do universo do BCP, nos exercicios de 2003 a 

2006 abrangiam mais de 60 sociedades e englobavam biliaes ou triliaes de 

lanqamentos. 

CLXVIT. I? materialmente impossivel e juridicamente inexigivel que um 

administrador a quem foram ocultados factos patrimoniais essenciais e que n b  

tinha a responsabilidade de elaborar as contas exercesse urn controle efectivo 



sobre a imensidio de langamentos contabilisticos que formam as contas do Banco, 

e muito menos, de langamentos contabilisticos resultantes de factos ocultados e 

que desconhecia. 

CLXVIII. Acresce que o Recorrente nHo teve qualquer participagzo, na 

elaboraggo do comunicado divulgado ao mercado, pel0 BCP, a 23 12 2007, na 

sequzncia de uma ordem da CMVM. Na verdade, o Recorrente nHo esteve 

presente, na reuniHo em que o cornunicado foi elaborado, a 23 12 07, uma vez que 

se encontrava, no Porto, para passar o Natal com os seus familiares, como sempre 

faz (v. a acta da Reuniiio, doc. no 16 junto ao recurso de impugnaqlo do 

Recorrente). 

CLXIX. 0 Dr. Filipe Pinhal (ou a D f  Ana Pina Cabral, o Recorrente nHo se 

recorda com certeza) telefonou ao Recorrente e leu-lhe o comunicado, jS 

elaborado, tendo este perguntado no final quem estava presente na reuniHo do 

CAE. Foi-lhe respondido, que, alCm dos administradores, estavam na reunib (v. o 

doc. no 16) o Dr. Soares da Silva (Advogado do Banco), os Drs. Sikandar Satar e 

Victor Ribeirinha (auditores externos da KPMG), Rui Lopes (auditor interno), a 

quem o Recorrente perguntou, de viva voz se estavarn de acordo com o texto do 

comunicado e se este traduzia com rigor, a situagb do Banco. A resposta foi 

afirmativa, e, neste contexto, o Recorrente deu o seu acordo ao comunicado. 

CLXX. Ora, para alCm do Presidente da Comissgo Executiva, os prbprios 

auditores externos e interno e o Advogado do Banco afirmaram ao Recorrente, 

que o comunicado traduzia com exactid20 a situagb da InstituigHo (!). 6 evidente 

que, perante esta circunsthcia e as circunstincias de ocultagHo dos factos 

constantes da prbpria Decisiio, o dever de cuidado do Recorrente niio o obrigava a 

prever elou a evitar que o comunicado nHo fosse verdadeiro. 

CLXXI. Visto o tipo de ilicito objectivo e todas as quest6es relacionadas, 

impde-se agora analisar a imputacio do ilicito contra-ordenacional B conduta 

do Recorrente, nos termos em que o faz a Sentenga. 
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CLXXII. Desde logo cumpre afirmar que a Sentenqa, neste dominio da 

causalidade, niio vai alCm de afirmaqaes vagas e indeterminadas que em nada 

ajudam no apuramento da verdadeira imputqk causal que deveria ter sido 

estabelecida. 

CLXXIII. Na verdade, no que ao Recorrente concerne, a Sentenqa basta-se 

com a afirmaqiio de que os actos praticados contribuiram, foram causais, para a 

aprovaqiio das contas, o que C claramente insuficiente, at6 porque como se sabe a 

teoria da causalidade no seu estado embrionirio encontra-se totalmente 

ultrapassada. 

CLXXIV. Uma das poucas afirmaqaes do Tribunal a quo nesta matkria 

encontra-se na pig. 1070: caso tivesse adoptado o cuidado exigido pelo cargo que 

desempenhava, pelos interesses que lhe estavam confiados e pela relevcincia dos 

neghcios e opera~6es em que teve interven~ifo, o arauido podia ter evitado 

avrovar documentos de arestaca'o de contas do BCP referentes ao ano de 2006, 

bem como demonstra~6es financeiras individuais e consolidadas do BCP 

relaiivas ao 3" trimestre de 2007, que nifo reflectiam de forma verdadeira e 

apropriada a situa~iio do BCP, e ainda o comunicado divulgado a 23/12/2007 

que era niio verdadeiro - realqado e sublinhado nossos. 

CLXXV. Assim, pelos mesmos motivos que supra ficaram expostos a 

prop6sito da inconstitucionalidade resultante da niio concretizaqzo das condutas 

que consubstanciam uma violaqb dos deveres de cuidado, afirme-se tambkm 

nesta sede a inconstitucionalidade da interpretaqiio do artigo IS." do C6digo Penal, 

aplicivel in casu ex vi artigo 32." do RGCO, segundo a qua1 basta, para 

responsabilizar o agente por neglighcia, a afirmqiio genCrica de que f o r m  

violados os deveres de cuidado, sem que se indiquem as concretas condutas que o 

ordenamento juridic0 exigiria do agente naquela situqiio concreta, por fiontal 

violqiio das garantias de defesa consagradas no n." 1 do artigo 32." da 
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ConstituiqBo da Repilblica Portuguesa, ja que impede o arguido de apurar se a 

conduta concretamente exigida se mostrava adequada a evitar ou, pel0 menos, a 

mitigar o risco de verificaqb do facto tipico. 

CLXXVI. Mesmo a luz de uma (totalmente) superada teoria da causalidade 

como simples "condito sine qua non" a divulgaqiio de contas falsas do BCP niio 

seria imputivel ao Recorrente, pel0 simples facto de a Sentenqa ter concluido que 

os restantes arguidos tiveram urna actuaqiio dolosa, ou seja, dirigida a essa 

divulgaqb, e que o resultado (divulgaqiio de contas falsas) foi imediatamente 

produzido por essa actuaqb dos restantes arguidos, niio tendo a actuaeo do 

Recorrente qualquer contributo causal aut6nomo para o resultado. 

CLXXVII. At6 porque, recorde-se, de acordo com a Sentenqa, a a c t u q b  

dolosa dos restantes arguidos 6 muito anterior a intervenqb do Recorrente, tendo- 

se reflectido logo na inverdade das contas de exercicios anteriores (contas de 

2003, 2004 e 2005, em relaqb As quais o Recorrente foi absolvido), 

representando as contas de 2006, as contas do 3" trimestre e o comunicado de 

2007, uma simples continuqiio dessa actuaqzo dolosa, portanto, sem qualquer 

contributo causal do Recorrente. 

CLXXVIII. Na verdade, no h b i t o  da anilise da imputaqiio de determinado 

resultado a uma concreta conduta, o resultado sd deve ser imputdvel a acqcib 

quando esta tenha criado (ou aumentado, ou incremenfado) um risco proibido 

para o bem juridic0 protegido pelo tip0 de ilicito e esse risco se tenha 

materializado no resultado tipico.Por oufras palavras, para esta teoria a 

imputaqclo estd dependente de um duplo factor: primeiro, que o agente, com a sua 

acqiio, tenha criado um risco nclo permitido ou tenha aumentado um risco ja 

existente; e, depois, que esse risco tenha conduzido a produqb do resultado 

concreto. Quando se nlio verifzque uma destas condiq8es a imputaqclo deve ter-se 

por excluida (cfi. JORGE DE FIGUEREDO DIAS, Direito Penal - Parte Geral, Tomo 

I, 2." Ediqb, Coimbra, phgs. 331 e 332). 
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CLXXIX. Ora, atenta a Sentenqa reconida constata-se que as primeiras 

operaqees que siio atibuidas ao Recorrente denotam que, quando este interveio 

pela primeira vez em actos relativos i alegada dissimul~iio das perdas no sector 

imobiliitio e i s  off-shore G6is ferreira, jS havia uma s6rie de actos praticados no 

passado. Por outras palavras, segundo a Sentenqa recorrida, ha todo um 

encadeamento e sucessb de factos tidos por relevantes para o object0 do presente 

process0 que C anterior e aut6nomo relativamente i actuagzo do Recorrente. 

CLXXX. Nesta medida, e reportando-nos aqui i teoria do rjsco permitido a 

que se nos referimos, o que esta em causa niio 6 a criagiio de um risco ( n b  

permitido), mas sim a potenciaqiio desse risco. Ou seja, o risco que ameaqa os 

valores protegidos na infracqiio jB esti criado antes da actuaqiio do agente, sendo 

eventualmente o resultado ainda imputado ao agente se este, com a sua actuaqb, 

vier a aumentar, a potenciar, o risco jS existente, piorando, em consequCncia, a 

situqiio ja criada. 

CLXXXI. h, desde logo, evidente que, tendo a Sentenqa concluido que a 

actuaqiio dos restantes arguidos foi dirigida ao resultado (intenqiio de divulgaqb 

de inform~zo falsa), o risco assim criado - o risco maior que podia ameaqar o 

valor protegido pela infracqb - jS niio podia ser potenciado pela actuaqiio do 

Recorrente. 

CLXXXII. b, por isso, que o Prof. Figueiredo Dias limita a possibilidade de 

"Participaqiio negligente em crime doloso?", i s  hip6teses em que a criaqiio de um 

risco pela violaqiio de urn dever de cuidado 6 anterior a actuaqiio dolosa, 

excluindo a possibilidade de potenciaqb negligente de um risco (mikimo e como 

tal niio aumentiivel) criado por anterior actuaqiio dolosa: "( ...) do quepode trata-se 

aqui t de casos de autoria paralela (..) em que o resultado t produzido 

imediatamente por um, mas sb porque outro anteriormente violou o cuidado 

objectivamente devido e criou assim um risco niopermitido." (ob. cit., pig. 651). 
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CLXXXIII. Sucede que mesmo que concluissemos pela criaqgo ou potenciaqb 

de um risco n b  permitido (no que n b  se concede) tal ngo bastaria para imputar o 

resultado ao Recorrente. De facto, para que determinada conduta possa ser 

imputada ao agente que criou / potenciou o risco tem ainda que se verificar que 

houve uma concretizwiio desse risco no resultado tipico. Ou seja, 6 precis0 

determinar se foi esse risco que se materializou ou concretizou no resultado tipico. 

CLXXXN. Ora, o tratamento contabilistico que foi vertido na aprovaqgo de 

contas (e de exercicio de trimestre), bem como o teor do comunicado divulgado 

em Dezembro de 2007, seria sempre o mesmo, nio obstante, a determinado 

momento, o Recorrente ter surgido na sucessgo de acontecimentos j i  em curso 

atrav6s da aprova~go de actos eventualmente encarados como potenciadores do 

risco (nunca concedendo, insiste-se). 

CLXXXV. Efectivamente, tendo os dados relativos is sociedades off-shore 

Cayman e Gbis ferreira ficado na esfera de apenas a l p s  Administradores e 

reconhecendo estes que n b  falaram com mais ningukm, nio seria simplesmente 

possivel ao Recorrente percepcionar sequer que deveria indagar sobre mais 

inforrnaq8es, sendo certo que, se o viesse a fazer, nada garantiria que iria obter as 

respectivas informaq8es, face, precisamente, A ocultaqk de inforrnaqk posta em 

marcha. 

CLXXXVI. Aliis, veja-se que em 14.06.2005, o BCP comunicou ao BdP a 

decisgo de abater estes crMitos no mapa dos fundos prhprios. Neste sentido, todos 

os actos em que o Recorrente inteweio nio causaram qualquer prejuizo ao Banco. 

CLXXXVII. Assim, a pergunta que deve ser feita, e que a Decisk omite com 

uma leveza assustadora, 6 se a actuaqio diligente do Recorrente teria sido, 

efectivarnente, suficiente para que as contas n b  viessem a ser aprovadas? 

Cremos, pois, que n k .  Por mais inforrnaqaes que o Recorrente pudesse ter 

recolhido, sempre as contas do Banco a aprovar conteriam a falsidade que releva 

para efeitos de imputaqiio da infracqh contra-ordenacional, jS que anterior, 
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paralela e autonomamente A actuaqio do Recorrente existiam muitas outras 

actuaqaes, de outros Administradores, que levariam a que o resultado sucedesse. 

CLXXXVIII. Face ao exposto, perante um cenhrio em que se conclua pela 

violaqiio dos deveres de cuidado por parte do Recorrente - nunca concedendo e 

apenas por dever de patrocinio se equacionando -, n b  se podera deixar de 

imediatarnente a seguir concluir tarnbem pela impossibilidade de imputaqio do 

resultado (divulgaqiio de informaqiio falsa) conduta do Recorrente, por nio 

resultar provado ou demonstravel que aquela alegada falta de dilighcia do 

Recorrente teria sido suficiente para que se verificasse o resultado, ou melhor, por 

nio se poder excluir a possibilidade de este resultado se verificar na mesma, nio 

obstante a diligCncia do Recorrente. E isto basta para se dever absolver o 

recorrente. 

CLXXXIX. Tambkm no que toca a negligCncia inconsciente e ao tip0 de 

culpa, a Sentenqa niio C suficiente, sendo igualmente erronea. Na verdade, com a 

anhlise do tipo de ilicito - a violaqiio do dever de cuidado -, n b  se cumpre 

totalmente o ilicito negligente. 

CXC. Na verdade, muito embora a Sentenqa recorrida seja totalmente omissa 

quanto a fundarnentaqiio da imputaqiio da infracqiio contra-ordenacional a titulo de 

negligencia inconsciente - quando niio chega sequer a haver urna representqiio da 

realizaqiio do tipo, nas palavras do Autor por ultimo citado -, a verdade 6 que a 

disposiqiio legal mobilizada 6, efectivamente, a da alinea b) do artigo 15." do 

C6digo Penal (cfi. 1 ." parhgrafo da phg. 1069 da Sentenqa). 

CXCI. Fica, desta forma, assente na Sentenqa recomda que o Recorrente niio 

chegou, sequer, a representar a possibilidade de realizaqiio do facto, ou, por outras 

palavras, o Arguido em momento algum, nem por breves segundos, desconfiou ou 



sequer equacionou que poderia estar a aprovar contas que pudessem estar 

falseadas, n b  se conformando, todavia, com tal cen&rio. 

CXCII. Tenha-se presente que no iimbito da negligencia inconsciente a 

censura radica tb-s6 na falta de cuidado em prever o facto (por contraposiqgo a 

neglighcia consciente, em que a censura se prende ja com o facto de o agente, 

tendo previsto o facto, n b  ter tomado as devidas precauqbes para evita-lo, 

confiante que nio se produziria). 

CXCIII. Ja quanto a culpa, pretende-se, sobretudo, apurar se o concreto 

mandato de cuidado se poderia ter cumprido de acordo com as capacidades 

individuais do agente. 

CXCIV. A Sentenqa recomda afirma que o ora Recorrente nas operagbes 

em que interveio deveria ter diligenciado no sentido de obter mais informagbes, 

segundo os crittrios de urn gestor ordenado e criterioso, que permitissem 

conhecer da alegada ilicitude presente nas operaq6es e subsequente divulgaqgo de 

informacb falsa. 

CXCV. A Sentenga especifica, ainda que de mod0 extremamente vago e 

indeterminado, os critbrios que teve em conta para aferir esta conclusZo: (i) os 

cargos e funqbes desempenhadas pel0 Recorrente, (ii) a inforrnwb de que este 

dispunha, (iii) a sua particip~io directa nos factos e (iv) a elevada experiencia 

profissional e o elevado conhecimento do neg6cio banchio, em geral, e do BCP, 

em particular. 

CXCVI. Ora, nos crimes negligentes, o conceit0 material de culpa consiste 

na leviandade ou descuido revelada pel0 agente, sendo que estas qualidades 

desvaliosas da pessoa acabam por se exprimir no facto. Contudo, o 

comportamento que seria exigivel do agente tem que ser visto nurna determinada 

situqio concreta, sem que se confundarn determinadas circunsthncias (corno, por 

exemplo, ocupqgo do cargo de Adminishidor) como pontos de partida para uma 

imputqilo de responsabilidade objectiva. 
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CXCVII. Veja-se que a Sentenqa recorrida afirma que o Recorrente estava 

obrigado a actuar como urn gestor diligente tendo em conta a informa~io de que 

dispunha, n b  se alcanqando o que tal pretende signific ar... Que informaqb? De 

que havia Clientes do BCP que tinham off-shores? De que o Banco concede 

empr6stimos? De que ha cess6es de crkditos? 

CXCVIII. Nb ha qualquer facto provado que sustente esta afirmaqiio, de que 

a informaqiio que o Recorrente tinha ao seu dispor era de molde a alerti-lo para 

actuar de forma mais diligente. Alias, relembre-se neste ponto que resulta do 

prbprio teor da Sentenqa recorrida quais os Arguidos que procederam a 

regularizaqio das off-shore, pondo em curso os actos necesshrios a tal 

regularizaqiio, assumindo estes Arguidos que nada falaram com o ora Recorrente. 

Quais, entio, as inforrnaqdes de que dispunha o Recorrente que poderiarn fazer 

com que este fosse mais diligente na sua actuqiio como Administrador? 

CXCIX. Por outro lado, questionam-se tarnbCm os termos em que foi 

ponderada - para a condenmo do Recorrente - a elevada experi&ncia profissional 

e o elevado conhecimento do negocio bancario, em geral, e do BCP, em 

particular. 

CC. Na verdade, se 6 certo que o ora Recorrente tern, de facto, uma elevada 

experiencia profissional e urn elevado conhecimento do neg6cio banchrio, 

tambCm C certo que esta mesma experihcia, que consistiu numa vida inteira de 

trabalho sem sobressaltos, tranquilizava o Recorrente na a p r o v a ~ b  e divulgaqb 

de informaqb contabilistica. Por outras palavras, a experihcia profissional que a 

Sentenqa tem em conta C a rnesma experihcia profissional que se traduz num 

percurso profissional no seio banchio em que nunca houve qualquer 

intranquilidade na aprovqk  de contas, tal como a que 6 object0 do presente 



processo. 0 Recorrente, ao longo da sua vida profissional, teve oportunidade de 

conhecer internamente outros bancos e nunca, nunca, viveu qualquer situagb 

similar A que se trata nestes autos. Ora, chegar ao final da vida profissional 

aplicando os critkrios que vinham a ser aplicados desde sempre e com os quais se 

tinha conseguido lograr sempre uma actua@o correcta e diligente aos olhos de 

todos niio poderia tranquilizar o Recorrente de que tambbm in casu estava a 

empregar todos os cuidados exigiveis? 

CCI. Por outro lado, pergunta-se: seria possivel exigir que um Administrador 

que n b  teve intervengiio directa na preparagio e elaboragb das contas - bem 

como no comunicado de Dezembro de 2007 -, que na altura da respectiva 

aprovagio, analisasse linha a linha e confiontasse todos os documentos que 

permitissem a reconstituiqio integral das operaqees subjacentes? fi que tal levaria 

a que o Recorrente, no act0 de aprovagb de contas (em 2007), tivesse que indagar 

tudo at6 A constituiqiio das off-shore em causa, o que ocorreu em 1996, quando 

ainda nem sequer o Recorrente estava no BCP! Esta 6 uma tarefa herc6lea que n b  

pode ser exigida a ningukm, s6 mesmo a urn super-homem! 

CCII. Por outro lado, veja-se tamb6m o que 6 afirmado na Sentenga quanto ii 

culpa, tendo por referencia a concreta factualidade object0 destes autos: o ora 

Recorrente n b  agiu corn o cuidado que lhe era exigivel quando autorizou a 

concessh de urn empr6stimo A CI, em 18.06.2006, tendo em conta o valor em 

causa - € 300 milhees -, o facto de o BCP niio deter uma participagiio maiorithia 

na CI e nfo estar previsto qualquer financiamento por parte do accionista 

maiorith-io (pag. 107 1 da Sentenga). 

CCm. Contudo, logo de seguida, afirma a mesrna decisiio judicial: Apesar de n b  

se ter provado que o arguido tenha aprovado, a 13/04/2004, em reuniiio do 

Conselho de Administragfo do BCP, ratificar a alienqiio A Townsend da 

totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60, isso nio signijica que o 

arguido na"o soubesse que a CI deixara de pertencer maioritariamente ao BCP - o 

arguido conhecia este facto, desde 2004, porquanto nos documentos de presta~io 

de contas que o arguido aprovara, a CI nio Egurava como entidade pertencente 

ao universo empresarial do BCP - realgado e sublinhado nossos. 
260 



Tribunal da Relaqb de Lisboa 
Rua do Arsenal Leba G - 1 100438 

Tel: 21 3222900 - Fax: 213222992 . Emall: wrrdo@lisboa.tr.ml.ot 

CCIV. Ora, corn todo o respeito, esta passagem transcende qualquer 16gica ou 

qualquer fundamentagio, que se queira por razohvel ou minimamente s6ria. Na 

verdade, a Sentenga reconhece que o Arguido niio participou da deliberqh, de 

13.04.2004, de alienagb a Townsend da totalidade do capital social da CI e de 

transferencia das perdas das off-shore Cayman para a Area imobiliAria, niio porque 

niio esteve na reuniiio do Conselho de Administragio, mas porque o ponto que 

ratifica esta alienagb foi aditado em acta sem conhecimento de alguns 

Administradores, nomeadamente o ora Recorrente (cfr. phgs. 945 a 949). 

CCV. 0 que 6 exigivel ao ora Recorrente para aferigiio da sua actuagb 15 que ele 

seja bruxo, que veja para al6m do obvio, que adivinhe com poderes supranaturais 

coisas que nio estio ao seu alcance! So se pode, pois, concluir pela niio 

existCncia, aos olhos do ora Recorrente, de qualquer irregularidade I anormalidade 

I especificidade destas off-shore e das perdas por si geradas. 

CCVI. Afirmar que, mesmo assim, o Recorrente deveria ter agido de forma 

diferente, com mais zelo, indagando seja o que for, 6 interpretar o artigo 15." do 

Cbdigo Penal para la de qualquer razoabilidade, de forma claramente ilegal, 

violando mesmo o principio da culpa. 

CCVII. 0 que fica dito tem, claro, relevincia e a p l i c q b  na operagio em 

que interveio o Recorrente em 29.06.2007 - entrega pela EA das acg8es da CI ao 

BCP em daqb em pagamento -, na medida em que a pr6pria Sentenga afirma: 

"Admitindo que o arguido pudesse desconhecer que este contrato visava a 

liquidaqcio integral da divida remanescente originada pelo empristimo contraido 

pela EA junto do BCP (que tinha urn valor superior a € 600 milhces), ainda assim 

o arguido teve dbvios sinais de alerta que o obrigavam a ter sido mais diligente". 



CCVIII. Como facilmente se vC, o err0 repete-se. Abre-se sempre uma 

ressalva para o ora Recorrente, na medida em que este niio sabia da natureza e 

origem das operaqdes (porque ocultadas), mas mesmo assim, por puro passo de 

magia, este VC ser-lhe imputada a violaqiio dos deveres de cuidado por se entender 

que deveria e poderia ter tido mais cuidado no caso concreto. 

CCIX. Por outro lado, e tendo agora em conta o que C imputado ao ora Recorrente 

no Lmbito das sociedades off-shore G6is ferreira, afirma a Sentenqa (pigs. 1075 e 

1076) que aquele (i) renovou crdditos A Sherwell, ii Gendry e A Somerset BVI; e 

(ii) teve intervenqiio na cessb, a Intrum Justitia e 2i Branimo, dos crdditos que o 

BCP detinha sobre as off-shore Hendry, Somerset (BVI) e Sherwell. 

CCX. Mais m a  vez, a Sentenqa faz m a  ressalva, na parte relativa i cessgo de 

crdditos, fazendo constar da decisiio recorrida que o ora Recorrente contactou 

telefonicamente o Arguido Ant6nio Rodrigues procurando assegurar-se que o 

BCP constituia as provis6es devidas (realqado e sublinhado nossos) e que operou 

a cessb de crCditos atendendo a vantagens fiscais. 

CCXI. Ou seja, a prbpria Sentenqa reconida admite - A semelhanqa do que sucede 

para todas as operaqdes analisadas nesta parte do tip0 de culpa - que o Recorrente 

tinha motivos para de nada de anormal se aperceber. No entanto, mesmo assim, 

acaba por imputar-lhe falta de cuidado e exigir-lhe alegadas capacidades (ainda 

que meramente humanas) para saber mais. 

C C m .  Face ao que fica exposto, a conclusiio da Sentenqa recomda de que 

o Recorrente nib agiu com o cuidado que lhe era exigivel sem que se tenha em 

conta todas as circunsthcias referidas estA pejada de erradas valoraqdes de 

direito, indo mesmo contra o teor normativo do artigo 15." do C6digo Penal, em 

clara afronta ao principio da culpa. 

CCXIU. Na verdade, o ora Recorrente actuou aqui, como em toda a sua vida 

profissional, corn a maior dignidade, correcq5o e diligencia - tendo em conta os 

parhetros exigiveis a quern actua corn confianqa nos demais agentes com que se 
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cruza -, nio se podendo admitir que a intervenqtio que teve nas operaqdes relativas 

A CI e as sociedades off-shore G6is ferreira se subsuma ao crime negligente 

previsto na alinea a) do n." 1 do artigo 389." do Codigo de Valores Mobiliarios, 

conjugado com o n." 1 do artigo 402." do mesmo diploma legal, tarnbkm porque 

nio se preenche o tipo de culpa, sempre necessario B imputagio desta infiacqio 

contra-ordenacional. 

CCXIV. Quanto a referida disposiqh legal do artigo 389", n."s 1 e 2 do 

CdVM, na redacqio introduzida pelo Dec-Lei n." 5212006, de 15 de Marqo, 

sempre se diga que esta ferida de inconstitucionalidade. 

CCXV. Na verdade, ao tipificar como contra-ordenaqio muito grave, 

punivel com coima entre 25.000 e 2.500.000 €, qualquer informaqio que nio seja 

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita, sem delimitar, sequer 

minimamente, as qualidades do agente, o object0 da informaqio, a natureza elou 

os efeitos dessa informa~tio sobre o mercado, o art" 389" no 1 revela-se 

excessivarnente indeterminado, n b  assegurando a certeza que k exigida pelo art0 

29" da CRP. 

CCXVI. Essa indeterminaqio 6 agravada pela propria vaguidade do conceit0 

de "informaqio", designadamente face ao alargado n h e r o  de deveres de 

informaqio previsto no CdVM. 

CCXVTI. Assim, a norma do art" 389" n." 1 do CdVM C materialmente 

inconstitucional por violqio do art" 29" da CRP. 

CCXVTII. Por outro lado, ao prever que toda e qualquer informaqtio sem as 

caracteristicas vagamente enunciadas no artigo 389", n." 1 do CdVM, 

independentemente de quem a presta e dos seus efeitos sobre o mercado, constitui 
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contra-ordenqb muito grave, aquela norma ofende o principio da necessidade de 

puniqiio e o principio da proporcionalidade, previstos ambos no artigo 18", n." 2 da 

CW, e bem assirn o principio da culpa e o principio da igualdade, o primeiro 

previsto nos artigos 1" e 27" da C W  e o segundo no seu artigo 13". 

CCXIX. Por ultimo, veja-se que, para determinqiio desta coima concreta, a 

CMVM teve em conta o n." 4 do artigo 405." do CdVM, que consagra Na 

determinaqiio da sanqiio aplicbvel siio ainda tomadas em conla a situaqiio 

econbmica e a conduta anterior do agente - cfi. tambCm n." 1 do artigo 18." do 

RGCO, que consagra A determinaqiio da medida da coima faz-se em funqiio da 

gravidade da contra-ordenaqiio, da culpa, da situaqiio econbmica do agente e do 

benejicio econbmico que este retirou daprbtica da contra-ordenaqiio. 

CCXX. Ora, C entendimento pacific0 que a situaqb econ6mica do agente 

que deve ser tida em conta 6 a do momento em que 6 aplicada a coima e niio em 

que C praticada a infiacqb. Na verdade, quando aplicou a coima de que se 

recorre, a CMVM E-lo tendo em consideraqb ao condiqaes econbmicas do 

Recorrente em 2010, ou seja, no ano da prbpria decisiio adrninistrativa, e niio as 

condiqaes relativas aos anos de 2006 e 2007, concementes A alegada pritica dos 

factos. 

CCXXI. Para mais, C igualrnente pacific0 que, se ocorrem alteraqaes 

significativas nas condiqijes econ6micas das pessoas sujeitas a aplicaqiio de uma 

coima, estas devem ser tidas em conta, podendo determinar uma alterqiio na 

determinaqiio da sua medida. As decisaes que aplicarn coimas tendo em conta as 

condiq6es econ6micas do agente estZo sujeitas a regra rebus sic stantibus, 

significando isto que apenas mantem a sua validade e eficicia enquanto 

permanecerem inalterados os pressupostos em que assentarn. 

Alihs, 6 essa a razk  de ser para o n." 2 do artigo 409." do CPP (aplicavel nos 

presentes autos ex vi n." 1 do artigo 41." do RGCO) estabelecer uma limitaqiio ii 

regra da proibiqiio da reformatio in pejus para efeitos de agravqk  da quantia 

fixada para cada dia de multa, nos casos em que se comprove que a situaqb 

econdmica efinanceira do arguido tiver entretanto melhorado de fonna sensivel. 
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CCXXII. 0 ora Recorrente auferia ate Dezembro de 2012 uma pensgo que 

foi object0 de ponderaqgo para a determinaqgo da coima aplicada pela CMVM, 

em 2010 (cfr. pig. 659 da Decisiio Final da CMVM, constante dos autos). 

CCXXIII. Sucede, porCm, que, na sequencia da entrada em vigor da Lei n." 

66-B/2012, de 31 de Dezembro (Lei do Orqamento de Estado para 2013), o ora 

Recorrente viu esta sua pensgo ser brutalmente reduzida, com um corte na ordem 

dos 80 %. 

CCXXIV. Corn esta muito significativa alteraqlo das circunstlncias, entende- 

se que, a ter lugar a aplicaqio de uma coima - o que ngo se concede e apenas por 

mero dever de patrocinio se equaciona -, na sua determinaqgo dever-se-a ter, 

precisamente, em conta a mencionada reduqiio dos rendimentos do Recorrente, de 

molde a poder-se chegar a uma concreta coima adequada A sua actual e real 

situaqgo econbmica. Sb assim se cumprirh o teor das normas do CdVM (artigo 

405."), do RGCO (artigo 18.") e do CP (artigo 47.") e se encontrari uma soluqio 

justa para o caso concreto. 

CCXXV. Apela-se, assim, a V. Ex.aS pela reposiqiio da legalidade e justiqa do 

caso concreto, atraves da revisgo da coima aplicada ao Recorrente, tendo em 

considerqb a alteraqio da situaqiio econ6mica do Recorrente nos termos j i  

expostos. 

CCXXVI. Recurso retido: Termine-se com a declaraqgo de que se encontra 

retido o recurso relativo A prorrogaqtio de 30 dias facultada pelo Tribunal a quo 

para a apresentqio do presente recurso, o qua1 foi apresentado no passado dia 15 

de Fevereiro. Neste sentido, cumpre manifestar, no cumprimento do n." 5 do 

artigo 412." do CPP, que o referido recurso mantkm todo o interesse. 
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CCXXVII. AudiCncia: Mais requer o Recorrente a V. Ex.=, nos termos do 

disposto no n." 5 do artigo 41 1." do CPP, aplicAvel ex vi n." 1 do artigo 41." do 

RGCO, que seja realizada audigncia perante o Venerando Tribunal, quanto aos 

capitulos JV, V e VI, relativos, respectivamente, a todos os temas tratados no 

ambit0 da alegada violaqiio dos deveres de cuidado (para verificaqk do 

preenchimento do tipo objectivo de ilicito negligente), a causalidade e 

anegliggncia inconsciente e culpa. 

Termos em que deve a Sentenqa recorrida ser anulada e os 

autos remetidos para elaborqiio de nova sentenqa, que 

aprecie de todas as questdes suscitadas e quetenha em 

consideraqiio o parecer juridic0 que se junta. 

Caso assim niio se entenda, deverit a Sentenqa ser 

revogada e o ora Recorrente absolvido. 

7- Recurso interposto por Paulo Jorge de Assungiio Rodrigues 

Teixeira Pinto. 

Motivaggo junta aos autos, de fls. 37236 a 37345 - vol. 99 

Das consequCncias da mera reproduqiio da decisiio da CMVM 

1. A sentenqa C uma cbpia integral da decisiio da CMVM: letra a letra, palavra 

a palavra, durante quase mil pitginas; C, provavelmente, o maior copy/pasle 

da historia da judicatura Portuguesa. 

2. Assim, a primeira conclusiio que se pode retirar C que, materialmente, n k  

existe nem urn julgamento, nem uma sentenqa. 

3. Nos termos do disposto no n." 10 do artigo 32." da Constituiqiio da 

Repfiblica Portuguesa, nos processos de contra-ordenaqiio, bem como em 

quaisquer processos sancionat6riosY siio assesegurados ao arguido os direitos 

de audigncia e defesa. 0 direito de defesa em processos sancionatorios 

resulta ainda do facto de a Repfiblica Portuguesa ser um Estado de direito 

democrzitico, conforme previsto no artigo 2." da Constituiqiio. 
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Por outro lado, nos termos do disposto no, os tribunais siio os brgiios de 

soberania com competCncia para administrar a justiqa em nome do povo. 

A sentenqa judicial 6 a formalizaqio da administraqiio de justiqa em nome 

do povo atibuida aos tribunais artigo 202." da Constituiqiio, pelo artigo 3." 

dos Estatuto dos Magistrados Judiciais e pel0 artigo 9." do CPP. 

Sem uma analise e ponderaqso pel0 tribunal, reflectida na sentenqa, n b  

existe efectivo direito de defesa. 

Copiando integralmente a decisiio da CMVM, o tribunal recorrido niio 

produziu uma sentenqa, produziu uma c6pia. 

Nenhum ser humano pode exprimir o seu pensamento em quase mil paginas 

de texto paginas exactamente da mesma maneira. 

Inexiste m a  efectiva actividade jurisdicional e, como tal, inexiste m a  

apreciaqiio jurisdicional da defesa dos arguidos, violando-se o disposto nos 

artigos 32.", n." 10, 2." e 202." da Constituiqiio. 

Trata-se de uma sentenqa da autoria de uma entidade administrativa, a qua1 

nio estS sujeita ao estatuto dos juizes; o autor material da sentenqa nio 6 um 

juiz mas antes m a  entidade administrativa. 

6, por isso, tamb6m violado o disposto nos artigos 21 5." a 21 7." da 

Constituiqiio. 

Por outro lado, na ausCncia de uma hdamentaqb  que seja a expressb de 

uma analise critica e ponderada pel0 tribunal, a decisiio niio 6 hdarnentada 

pel0 tribunal, pelo que 6 violado o disposto no artigo 205." n." 1 da 

Constituiqiio, concretizado, no plano infraconstitucional, no n." 5 do artigo 

97." do Codigo de C6digo de Processo Penal, aplicavel ao dominio do 

direito penal e contra-ordenacional (ex vi do artigo 41 .", n." 1 do RGCO). 

Ainda que se tratasse de uma sentenqa por remissiio, a mesma nio seria 

adrnissivel. 



14. Num plano constitucional e, mesmo em processo civil, a hdamentaqiio da 

decisiio por remissiio s6 t admissivel na medida em que se trate de uma 

decisgo simples ou de uma questiio jit jurisdicionalmente apreciada, sendo a 

remiss50 feita para outra decisiio judicial (e niio para uma decisiio de uma 

entidade administrativa) e susceptive1 de reclamaqiio para a conferhcia. 

15. "0 legislador, portm, ndo t livre do sentido global da Constituiqio e, desde 

logo, na"o t livre dos limites materiais que sempre se p6em ao cumprimento 

das imposiq6es legiferantes. Ndo pode esvaziar o sentido ziti1 daquele 

mandado de fundamentaqio, desde logo, decisivamente, no sentido de 

isentar a decisdo da causa de uma fundamentaqiio" (Ac6rdiio do Tribunal 

Constitucional n." 56/97, publicado no DiArio da Republica, I1 Strie, no 65, 

de 18 de Marqo de 1997, p. 3272 ss.). 

16. Admitir a possibilidade de hdarnentar mais de um rnilhar de pitginas por 

rernissiio para uma decisiio niio judicial, num processo de grande 

complexidade em que siio aplicadas coimas de um milhiio de euros, seria 

seguramente extravasar a discricionariedade legislativa nesta mattria, 

violando-se do dever de fundamentaqiio subjacente ao estado de direito 

democrhtico. 

17. Note-se que o legislador processual portuguds se mostra inflexivel quanto A 

exigCncia de hdamentaqgo pr6pria das decisaes que conhecem, a final, do 

object0 do processo, seja em primeira insthcia seja em sede de recurso. 

18. Alih, o dever de hdamentaqiio t necessariamente mais exigente em 

relaqiio a decisaes que importam a condenqiio ou a absolviqgo do arguido 

pela prittica de determinado crime ou contra-ordenaqiio. 

19. A inadmissibilidade da hdarnentaqgo da sentenqa por rernissiio para outras 

peqas processuais hda-se  na circunstilncia de "a fundamentaqdo com 

enunciaqio pelo prbprio juiz dos firndamentos de facto e de direito em que 

se sustenta a deciszo (...), e que inclua uma ponderaqdo autbnoma dos 

argumentos apresentados pela defesaY serbbaquela que melhor espelha a 

responsabilizaqio pessoal do juiz por essa decisdo"(Ac6rdiio do Tribunal 

Constitucional n." 39612003). 

20. Quando - por raz6es de celeridade e economia processuais - o legislador 

processual penal abdica desta exighcia de hdamenta@o pr6pria e admite 
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a fundamentaqiio por remissiio, fa-lo atravks de norma expressa e em termos 

bastante restritivos. 

21. De resto, do cotejo dos n.'" e 5 do artigo 425.' do C6digo de Processo 

Penal resulta que todas as decis8es em sede de recurso carecem de 

fundamentaqb propria e exaustiva (nos termos do n.' 2 do artigo 374.' 

daquele diploma, com as devidas adaptaqaes), corn excepqiio das decisaes 

absolutorias que confirmem por unanimidade a decisfo da primeira 

ins tiincia. 

22. Assim, e no caso dos autos, sempre deveria considerar-se inadmissivel a 

hndamentaqiio da decisiio do tribunal de primeira instiincia por mera 

c6pia/remissb para a decisb da CMVM. 

23. Mostra-se, assim, violado o artigo 205.', n.0 1 da Constituiqiio, bem como os 

artigos 374.0, n.0 2 e 425.' do Codigo de Processo Penal (apliciveis ex vi do 

artigo 41 .O, n.' 1 do RGCO) 

24. Verificando-se a falta de fundamentaqiio da decisfo recorrida, deve a mesma 

ser anulada e os autos devem baixar ao Tribunal a quo, para que proceda A 

elaboraqiio de nova decisiio devidamente fundamentada, nos termos do 

disposto no artigo 379.0, n.0 1, alinea a ) e 425.', n.O 4 do C6digo de 

Processo Penal. 

25. Nfo se pode sequer concluir que a sentenqa foi elaborada uma sentenqa pel0 

juiz, pel0 que niio foi cumprido o disposto no artigo 372." do C6digo Penal. 

26. Ademais, copiando a decisb da CMVM, a sentenqa na prktica impede a 

apreciaqiio da matkria de facto por um tribunal judicial, pois embora seja 

admissivel recurso para o tribunal da Relaqfo este apenas conhece de 

direito, com excepqiio dos casos de erro notbrio na apreciaqb da prova. 

27. Acresce que, sendo a sentenqa uma mera &pia da decisiio da CMVM, tern 

como consequCncia a supressiio de um grau de jurisdiqiio e, como tal, a 

violagb do disposto no artigo 73.' do RGCO. 



28. Assirn, deve a sentenqa ser anulada e os autos remetidos para o tribunal 

recorrido para elaboraqiio da sentenqa. 

Da ornissb de pronhcia: alteraqb dos factos descritos na acusaqiio 

29. Sob a epigrafe "ALTERAc~O DOS FACTOS DESCRITOS NA 

ACUSACKO" do seu recurso de irnpugnaqiio judicial, concretamente sob os 

artigos 261." a 267.", o ora Recorrente suscitou uma quest50 especifica que 

tern que ver com a condenaqb pela CMVM por factos nucleares de que n b  

tinha sido acusado. 

30. Com efeito, anegliggncia niio 6 urn minus relativamente ao dolo: tern 

pressupostos distintos e implica factos distintos (cfr. FIGUEIREDO DIAS, 

Temas Bcisicos da Doutrina Penal, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, pag. 

351-52). 

3 1. 0 tribunal tern de se pronunciar sobre todas as quest8es suscitadas e niio se 

pronunciou sobre esta, pel0 que sentenqa 6 nula nos termos do disposto na 

alinea c) do n." 1 do artigo 379." do CPP. 

32. Caso assirn niio se entenda, deve julgar-se procedente a invocada nulidade 

da acusaqiio por alteraqiio dos factos descritos na acusaqiio. 

33. Com efeito, de hannonia corn jurisprudgncia hh rnuito assente, 6 

consequihcia necesshia do direito de audigncia e defesa do arguido, 

consagrada no art. 50.' do RGCO e no artigo 32.', n." 10 da Constituiqiio, 

que a notificaqiio efectuada nos termos e para os efeitos daquele artigo do 

RGCO forneqa ao arguido "todos os elementos necesscirios para que este 

fique a conhecer a totalidade dos aspectos relevantes para a decisiio, nus 

mafkrim de facto e de direitoW(Assento 112003, publicado no Dihio da 

Rephblica, I S6rie-A, n." 21 de 25 de Janeiro de 2003, phg. 547 e ss.). 

Assim, se o arguido vem a ser acusado de negliggncia, todos os factos e 

elementos relativos a este tip0 especifico (que, recorde-se 6 distinto 

qualitativamente do dolo) tern de ser comunicados ao arguido, 

designadarnente quais os factos os factos que permitern concluir pela 

alegada v i o l q b  do dever de cuidado, quais os factos que demonstram o 

nexo de causalidade entre essa violaqiio e o facto tipico, enfim, tudo aquilo 

que 6 a sustentaqiio de uma acusqh  de negligencia. 

34. Sucede que a CMVM niio fez nada disto, pois acusou o arguido por dolo, e 
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niio por negligencia. 

35. Resultado de tudo isto C que a decisiio niio forneceu ao arguido, como 

deveria ter feito, "iodos os elementos necesshrios para que esie fique a 

conhecer a toialidade dos aspectos relevanies para a decisio, nas mattrias 

de facto e de direiio". 

36. Nib tendo sido efectuada tal comunicaqiio, o procedimeniofica desde en160 

ferido de nulidade, nos termos do disposto no art. 120.", n."s 1,2, al. d), e 3, 

al. c) do C6digo de Processo Penal e 41." do RGCO, conforme 

abundantemente explanado no citado Assento 1/2003. 

De facto, ai se diz que "quando, em cumprimento do disposto no art. 50. do 

Regime Geral das Contra-Ordenaqi?es, o drgio instrutor optar, no termo da 

instruqb contra-ordenacional, pela audigncia escrita do arguido, mas na 

correspondente notifcaqio, n io  lhe fornecer todos os elementos 

necessbrios para que este fique a conhecer a totalidade dos aspectos 

relevantes para a decisio, nus mat&rias de facto e de direiio, o process0 

ficara doravante afectado de nulidade, dependente de argui~io, pel0 

interessado/notificado, no prazo de 10 dias apds a notifica~io, perante a 

prdpria administraqio, ou, judicialmente, no act0 de impugna~io da 

subsequente decisio/acusa~io administrativa " 

Omissiio de pronhcia: inconstitucionalidade do artigo 389." n." 1 e 2 do 

CdVM 

38. Sob a epigrafe "INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTlGO 389" NOS 1 E 2 

DO C d W  do seu recurso de impugnaqiio judicial, concretamente sob os 

artigos 79." a 83.", o ora Recorrente suscitou uma quesfio especifica que tem 

que ver com a inconstitucionalidade da actual versiio do artigo 389." n.- 1 e 

2 do CdVM, pel0 facto de a respectiva moldura sancionatbria ser 

excessivamente indeterminada, niio assegurando a certeza que C exigida pel0 

artigo 29." da Constituiqiio. 

39. TambCm relativamente a esta questiio, a sentenqa niio se pronunciou, sendo 



nula nos termos do disposto na alinea c) do n." 1 do artigo 379." do CPP. 

Factos alegados pel0 arguido 

40. No seu recurso de impugnaqio judicial, o arguido alegou diversos factos, 

relevantes para a apreciaqfo da matkria em questio, designadamente para 

efeitos de analise do tip0 subjective, nomeadamente os vertidos nos artigos 

40." a 50.", 55." a 57.", 71.", 76.", 81.", 89." a 92.", 96.", 97.", 108.", 112.", 

113.", 116." a 118.", 132." a 136." e 142." a 154.". 

41. Todos estes factos n b  forarn dados nem como provados, nem como n b  

provados; foram absolutarnente desconsiderados. 

42. Em face do exposto, a sentenqa violou o disposto no artigo 374." n." 2 do 

CPP, pelo que deve ser declarada nula nos termos da alinea a) do n." 1 do 

artigo 379." do CPP. 

Falta de indicaqb das provas 

43. A nota de ilicitude da CMVM limitou-se a uma remissgo genkrica e em 

bloco para a "prova constante do processo", nio indicando de forma 

especificada os elementos de prova que sustentam a tese acusatbria. 

44. I? verdade que, em processo de contra-ordenaqb, nib existe - como 

principio - a obrigaqb de indicar na nota de ilicitude a prova de cada um 

dos factos imputados, como aliis nio existe sequer no processo penal. 

45. Isto, porkm, no pressuposto bbvio de que o arguido consegue correlacionar a 

acusaqiio com a prova indicada (em termos genkricos). 

46. Se o arguido niio consegue sequer perceber em que medida 6 que a acusaqio 

se sustenta na prova indicada, obviarnente que o arguido nio pode exercer 

cabalmente o seu direito de defesa. 

47. De facto, a jurisprudCncia constitucional "tem considerado que constitui 

garantia essencial da defexa a possibilidade de discutir ejcannente os 

elementos de prova que integram a acusa~io", pel0 que hio-de ficar 

garantidas, pel0 menos, "a possibilidade de recurso ou impugna~io judicial 

do act0 sancionatbrio e a possibilidade efectiva de contradizer efcazmente 

os elementos trazidos pela acusa~io"(Ac6rdio do Tribunal constitucional 

de 12-11-1992, ac6r& n." 92-365-1, disponivel em 
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48. 0 direito a discutir eficazmente os elementos probatbrios trazidos pela 

acusaqiio, mesmo em processo contra-ordenacional k ,  portanto, um direito 

constitucionalmente consagrado, desde logo no artigo 32." n." 10 da 

Constitui~lo. De qualquer forma, havera que ter em conta a gravidade das 

coimas e sanqaes aplicadas no presente processo: "ninguCm pretenderri, por 

certo, que uma coima de 40.000 euros, s6 por esse facto, i.e., por ter o 

ccnomeu de coima, consubstancia uma invasa"o menos gravosa nu esfera 

juridica do particular que uma pena de multa de 1.000 euros. (...) Pensar o 

contrbrio significaria, alim do mais, abrir a porta a uma fdcil e 

incontrolavel ccburla de etiquetas,), capaz de comprometer, em larga 

medida, o contetido garantistico implicado no prbprio modelo do ccdireito 

penal da c u l p a ~ ~ " ( A ~ ~ ~ m ~  COSTA, " A  propbsito do novo Cbdigo do 

Trabalho: bem juridic0 e pluralidade de infracqaes no h b i t o  das contra- 

ordenaqaes relativas ao (drabalho suplementar>$"' in LiberDiscipulorum 

para Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra Editora, phg. 1042- 1 OM).) 

49. 0 exercicio deste direito pressupBe que o arguido consiga pel0 menos 

perceber o processo lbgico que presidiu B acusaqk, ou seja, que consiga 

relacionar minimamente os elementos probatbrio trazidos corn os factos que 

Ihe slo imputados. 

50. Sucede, porkm, que no caso dos presentes autos, a acusaqiio indicou como 

prova documental "a constante doprocesso", o qua1 tem 35 mil paginas. 

5 1. Considerada a quantidade de documentos, sem qualquer indicaqlo, relaqlo 

com os factos, etc, nlo 6 possivel estabelecer essa conexiio necessiuia para o 

cabal exercicio do direito de defesa. 

52. Nlo se pode aceitar que, num processo desta natureza, se faqa uma remissiio 

genkrica para 35 mil paginas de documentos. 

53. Isto impede que o arguido tenha a efectiva "possibilidade de discutir 

eficazmente os elementos de prova que integram a acusa~a"~" e de 
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"contradizer eficazmente os elementos trazidos pela acusa~iio", pel0 menos 

para quem, como o ora Recorrente, n b  teve participa$io directa nos factos. 

A nota de ilicitude, como foi feita, impediu na prhtica que ora Recorrente 

contestasse o tip0 objectivo da infracgiio, o que niio fez, nem na defesa 

perante a autoridade administrativa, nem mais tarde para o Tribunal de 

Pequena Instincia Criminal. 

Niio se pede que o CMVM descriminasse cada um dos documentos que, no 

seu entender, fazem prova de cada um dos factos imputados; apenas se pede 

bom-senso e uma indicagiio, ainda que genkrica, para os documentos que se 

considera mais relevantes. 

Num processo desta natureza, em que pel0 montante das coimas e pela 

gravidade das sangaes acesdrias 6, na substhcia, quase um verdadeiro 

processo penal, a remiss30 "a final" para 35 mil piginas de documentos 

torna a concessb do exercicio do direito de defesa num embuste e, como 

tal, viola o disposto no artigo 50." do RGCO, o artigo 219." do RGICSF e o 

artigo 32." n." 10 da Constituigb. 

Do tip0 subjectivo: a conduta concreta 

0 dever de cuidado a que faz refersncia o artigo 15." do C6digo Penal 6 um 

conceit0 aberto que carece de concretizagiio. 

Como tal, 6 necesstirio determinar quais os comportamentos concretos 

exigidos ao agente, at6 porque os deveres de cuidado dependem das 

circunstdncias especificas da situagiio e do individuo. 

Assim, "t o juiz que, quando julga um caso concreto, vai ter de concretizar, 

naquele caso, qua1 seria o cuidado exigivel dquele individuo em 

concreto"(Teresa Pizarro Beleza, ob. cit., pig. 572.). 

Ora, da sentenga niio consta, nem nos factos provados, nem na 

fundamentagiio, quais os comportamentos concretos exigiveis ao ora 

Recorrente. 

Pelo contdrio, a sentenga limita-se a enumerar, como facto provado, que "o 

arguido praticou os factos supra descritos sem o cuidado a que, segundo as 

circunstdncias, estava obrigado e de que era cap& (pig. 332 da sentenga). 

Este putativo facto 6, em rigor, uma mera conclusiio jurfdica, a qua1 n b  esth 
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alicerqada em quaisquer factos concretos, designadamente os relativos a 

conduta especifica exigivel ao arguido. 

Assim, e por inexistir qualquer facto provado relativo conduta 

concretamente exigivel ao ora Recorrente, deve a sentenqa ser - quanto a ele 

- revogada. 

Na fundamentagiio, e n b  obstante niio se fundar em qualquer facto provado, 

o tribunal refere deveres de dilighcia, "designadamente informativa" mas, 

como k evidente, este dever de "diligencia informativa", para alkm de n b  

estar suportado em qualquer facto provado, nZo consubstancia uma conduta 

concreta. 

Com efeito, o dever geral de se informar sobre os assuntos da sociedade 6, 

em si, um dever juridico gen6rico de qualquer adrninistrador, nfo 6 um 

facto, nem uma conduta concreta. 

Apenas pode ser um facto concreto quando, coloquialmente, se faz 

referencia a "informar-se junto de alguCm sobre determinado assunto", aqui 

no sentido de precis0 de perguntar a detenninada pessoa urna determinada 

quest20 - o que niio C o sentido empregue pela sentenga. 

A sentenga limita-se a enunciar o dever juridico: o arguido deveria ter-se 

informado sobre os neg6cios e operaq6es em causa.; fica-se sem saber 

como, de que forma, junto de quem ou do qu8, enfim, tudo aquilo que k 

necessirio para avaliar o dever especifico de acordo com as circunstincias, a 

efectiva conduta do arguido e a relaqh de determinagiio entre a eventual 

omiss20 da conduta e a produqiio do resultado tipico. 

Condutaexigivelao agente 

0 s  factos provados niio siio suficientes para impor ao arguido urn especial 

dever de informaqib sobre a natureza das operag6es. 

0 arguido tem duas licenciaturas em direito (pigina 332 da sentenqa). N2o 

6, portanto, urn especialista em contabilidade banciiria. 

Anteriormente a sua eleiqiio para a AdminisbagZo do Banco, o Recorrente 
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nunca exerceu funq6es fora do Ambito juridico; nunca exerceu funq6es nas 

Areas do crkdito e da contabilidade, que s b  as hreas onde os factos 

imputkveis ao BCP ocorreram. 

Em Marqo de 2005, foi eleito Presidente do Conselho de Administraqb 

(pbgina 338 da sentenqa). Como se sabe e resulta da prova, o cargo de 

Presidente do Conselho de Administraqiio tem como funq6es definir 

estrategias, delegar competCncias e assumir a representaqb institutional. 

Continuou a n b  ter qualquer funqiio nas keas do credit0 ou da 

contabilidade. 

72. 0 BCP era - como C referido v.g. a pagina 1090 da sentenqa - um banco 

com "mais de 1.600 sucursais, 4,6 milh6es de clientes, numa rede que 

incluia mliltiplos escritorios de representa~ilo e Bancos na Polonia, Grgcia, 

Turquia, Romtnia, Nova Iorque, Angola, Mo~ambique". 

73. Numa instituiqb desta complexidade, um reckm-eleito Presidente do 

Conselho de Administraqb, ademais sem prkvia experidncia como 

administrador (o que, obviamente, niio lhe confere o cargo de secretbrio do 

Conselho de Adrninistraqiio), tem de poder confiar na legalidade e 

regularidade das milhares de milh6es de operaqdes efectuadas pel0 banco, e, 

concretamente, na actuaqiio dos anteriores administradores. 

Por isso, o critkrio fundamental de delimitaqao de eventual negligCncia no 

cumprimento do dever de vigilincia 6 hoje reconhecidamente constituido 

pelo chamado principio da confianqa, o qua1 determina que "relativamente a 

comportamentos arriscados que provenham de outras pessoas, valerd a 

regra oposta: em geral, nZo se torna necessario que se tome em conta se o 

risco & previsivel, pois as outras pessoas scib tambtm seres responsaveis. Se 

se comportam descuidadamente, tal s6 podera afectar, antes de tudo, a sua 

propria responsabilidade. "(JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Ob cit., pag. 365.) 

75. Na verdade, "qualquer membro da equipa deve poder contar com a 

actuaqilo dos outros adequada d norma de cuidado (juridico, proJissiona1, 

estatutaria, da experi&cia)(. ..) Por Jim, o princbio da conJianqa vale 

ainda na medida em que, por regra, o agente deve poder contar que os 

outros niio cometeriio factos dolosos "(JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Ob cit., 

pAg. 366.). 
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76. 0 ora Recorrente, como qualquer administrador recCm-empossado, nib tem 

o dever de inteirar-se sobre operag6es efectuadas no passado, pois terh de 

partir do principio que a conduta dos administradores que as aprovaram foi 

adequada h norma de cuidado (juridico, profssional, estatutaria, da 

experigncia). 

77. Se os administradores se transformassem em auditores, investigadores ou 

supervisores das anteriores administra~8es~ en60 seguramente niio 

poderiam - desde logo por falta de tempo - exercer as suas b q d e s  de 

efectiva gestiio da sociedade. 

78. 0 Recorrente, durante o seu curto mandato como administrador, teria de 

concentrar as suas energias no futuro da institui~iio, e niio no seu passado. 

79. 0 s  factos que, conforme provados, eram do conhecimento do arguido, nib 

poderiam levar a que este devesse excepcionar o principio da confianqa, 

principio esse absolutamente indispensavel em organizaq8es de grande 

complexidade. 

80. Assim, rnesmo aceitando os factos dados como provados, nunca dai 

resultaria urn qualquer dever para o Recorrente se informar sobre 

determinadas operaq8es no passado. 

81. De acordo com os factos provados, o arguido, em 2005, enquanto Presidente 

do Conselho de Administraqiio do BCP, tomou pleno conhecimento do 

crCdito no montante de € 600.1 81.334,67 concedido a EA. 

82. 0 ora Recorrente n b  conhecia nern tinha de conhecer esta opera60 

concreta de financiamento, pois nunca teve qualquer intervenqiio na irea do 

crbdito, que aliis remonta a 25 de Marqo de 2004 (cfi. pagina 243 da 

sentenqa). 

83. Deste facto, nio se pode retirar a o b r i g q b  para o arguido de se informar 

sobre transacq8es efectuada anos antes, algurnas dezenas de anos antes, corn 

as off-shoresCayrnan 



84. 0 crCdito de € 600.000 foi provisionado (cfi. pigina 266 da sentenga). 

85. Diz-se na sentenga que esta provisb era "manifestamente insujciente" 

(pfigina 1093), mas n b  se diz porqud, ou em que medida 6 que tal seria 

apreensivel para o ora Recorrente. 

86. Nem se pode dizer, sequer, que competisse ao arguido verificar se as 

provisaes estavam bem constituidas; o provisionamento de crkdito C urn 

problema de contabilidade, o qual ngo competia ao Recorrente, mas sim a 

Direcgb de Contabilidade, que existia no BCP (cfi. pigina 278 da 

sentenga). 

87. Existe, na verdade, um salto l6gic0 abissal que a sentenga nio consegue 

explicar, entre o conhecimento da existdncia de um crkdito (provisionado) e 

a suspeita de que esse crkdito visa dissimular perdas de sociedades off-shore 

cujos beneficihrios 6ltimos seriam rneros testas-de-ferro conluiados corn 

alguns membros do Conselho de Administragio a fim conferir a apardncia 

de sociedades fora do perimetro de consolidagh do BCP e ocultar perdas de 

financiamentos ocomdos muitos anos antes de o ora Recorrente ser 

adrninistrador do BCP. 

88. 0 ora Recorrente foi empossado como administrador em 2005. 

89. Deve presumir que os actos, negocios, transacgees e operagaes feita por 

anteriores adrninistradores es th  correctos e vfilidos pois "se se comportam 

desnridadamente, tal sb podera afectar, antes de tudo, a sua prbpria 

responsabilidade. Dito por outras palavras: como regra geral nio se 

responde pela falta de nridado alheio, antes o direito autoriza que se conje 

em que outros cumpririo os deveres de n r i d a d o " ( J 0 ~ ~ ~  DE FIGUEIREDO 

Dus,  Ob cit., pig. 365.). 

90. Seguramente que nio lhe 6 exigivel deixe de o fazer, em 2006, com o 

argument0 de que, anos antes (em 2004), - na qualidade de secrethrio do 

Conselho de Administragb - Ihe pediram para aditar urn ponto a uma acta, 

o qual ele poderia ter relacionado com um e-mail recebido um ano antes (em 

2003) e daf ter concluido que existiam of-shores em Cayman com pessoas 

que, em 2002, assumiram a qualidade de Ultimate Benejcial Owner 

(Frederico Moreira Rato, Joio Bemardino Gornes e Ilidio Duarte Monteiro), 

apenas formalmente, como testas-de-ferro, pel0 que as of-shores deveriam 
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ter integrado o perimetro de consolickqiio do Banco e, como tal, 

reconhecidas as imparidades entre o valor dos activos e o valor do 

financiamento.. . 

Talvez por ser tiio rebuscada, a senten~a niio tenha conseguido identificar 

nenhuma conduta concreta exigivel ao arguido, e ter-se remetido a um 

ambiguo e insindicavel "devia-se ter informado". 

A conduta omitida pelo agente 

Para que exista ilicito negligente, 6 obviarnente necessbio que o agente 

tenha violado deveres de cuidado. 

Ainda que se considerasse que o "dever de informaqiio" a que dude a 

sentenCa 6, s6 por si, uma conduta especifica exigivel segundo as 

circunstincias concretas e, como tal, integrando a matkria de facto, verifica- 

se que a sentenqa niio considera sequer provado que o ora Recorrente niio se 

tenha informado devidamente. 

Com efeito, os factos provados relativos ao ora Recorrente es6o descritos 

nas pkginas 327 a 332 da sentenqa e em nenhum desses factos consta que o 

Recorrente niio se informou, ou n b  se tentou informar. 

Afinal, ficamos sem saber que diligencias terfi feito ou tera omitido o 

Recorrente. 

Niio existe qualquer facto concreto, dado como provado, donde se possa 

concluir pela omissiio de qualquer conduta pelo arguido, independentemente 

do seu exacto conte6do. 

Por outro lado, inexiste qualquer motivaqiio da decisk de facto a este 

respeito, nem mesmo para o putativo facto de que "o arguido praticou os 

factos supra descritos sem o cuidado a que, segundo as circunstcincias, 

estava obrigado e de que era capaz". 

Assim, a senten~a deve ser revogada por niio ter sido dado como provado 

que o arguido niio se informou sobre as operag8es em causa. 



99. Caso assim nlo se entenda, ou seja, caso se considere, para efeitos de 

negligiincia, basta ser dado com provado - no pressuposto de que C um facto 

que - o arguido praticou os factos supra descrilos sem o cuidado a que, 

segundo as circnmstdncias, estava obrigado e de que era capaz, entiio a 

sentenqa seria nula por falta de indicaqiio e exame critic0 das provas que 

serviram para formar a convicqlo do tribunal a este respeito. 

100. Com efeito, em lado algum se explica por que C que se considera que o 

arguido nlo se inforrnou devidamente. 

Do nexo de causalidade 

101. A irnputaqa"~ efectiva do resultado ci acqio ci acqa"o negligente pressup6e 

que se possa ajrmar, corn razorivel probabilidade, que o resultado com'do 

ter-se-ia evitado (i. 6, nio se teria produzi), se o agente tivesse procedido 

corn o cuidado objectivarnente exigivel FAPA DE CARVALHO, Ob. cit, pag. 

529.). 

102. Claro que, como ja se advertiu, nfo se determinando - como niio 

determinou a sentenqa - qua1 ou quais as condutas concretas impostas ao 

agente pel0 ordenamento jurfdico, nlo 8 possivel apurar se a mesma se 

mostrava adequada a evitar ou, pel0 menos, a mitigar o risco de verificaqlo 

do 'Yacto tlpico". 

103. Assim, desde logo falece a relaqto de determinaqb necesshia a imputaqlo 

do ilicito negligente, pel0 que a sentenqa deveria ser sempre revogada. 

104. A quest50 do nexo de causalidade foi, alihs, concretamente suscitada pelo 

Recorrente no seu recurso de impugnaqlo judicial (artigos 172." a 180."): 

105. A sentenqa nlo se pronunciou sobre esta questiio, pel0 que 8 nula nos 

termos do disposto na alinea c) do n." 1 do artigo 379." do Codigo de 

Processo Penal. Caso assim niio se entenda, o que por mero dever de 

patrocinio se equaciona, deve revogar-se a sentenqa por inexistencia de 

relqiio de determinqb entre a conduta alegadamente omitida e o resultado 

tipico produzido. 

106. Niio existe qualquer facto provado relativo A relagiio de determinagiio, isto 8, 

em lado algum se diz que o resultado poderia ser evitado, nem de que 

forma. 



Tribunal da Rela~io de Lisboa 
Rua do Arsenal Letra G - 1100436 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Ernall: correlo@llsboa.b.rnl.DZ 

Concurso de infiaqees e intiaqiio 

107. 0 arguido C acusado da pratica de duas infiacqijes, concretamente da 

aprovaqiio de contas dos exercicios de 2005 e 2006. 

108. Mesmo no pressuposto - que de modo algurn se adrnite - de que o ora 

Recorrente niio se inteirou sobre o relacionamento do banco com a 

Townsend e a CI e sobre a verdadeira natureza do financiamento 

concedido h EA. (o que, note-se, n b  k um facto provado), ainda assim a 

negligencia consciente reportar-se-ia a urn h i c o  momento: no fundo, 

quando o arguido supostamente decidiu niio se inteirar sobre esse 

relacionamento ou sobre esse financiamento, ou seja, supostamente quando 

ignorou as alegadas suspeitas ou estranhezas que o devessem motivar a 

procurar informaqiio adicional. 

109. Nos termos da sentenqa, a aprovaqiio de contas falsas, quer de 2005, quer 

de 2006, resultaria de uma h i c a  violaqiio de dever de cuidado. 

110. Ora, "depende do numero de resoluqiies a pratica de uma ou de uma 

pluralidade de contra-ordenaqces. Assim, se as diversas actividades s io  

expressa'o de uma unica resoluqa'o que a todas preside havera a pratica de 

uma unica contra-ordenaqio" (vide Ac6rd3o do Tribunal da Relaqiio do 

Porto, de 15-01 -2003, proc. 0240884, disponivelem www.dgsi.pt). 

1 11. Na verdade, atendendo A natureza dos factos imputados, existe a necessaria 

conexb que, "em regra e de hannonia com os dados da experidncia 

psicoldgica, leva a aceitar que o agente executou toda a sua actividade sem 

ter de renovar o respective process0 de motivaqa'o" (vide Ac6rdZo do 

Supremo Tribunal de Justiqa de 29-01-2004, proc. 03P1874, disponivelem 

www.dgsi .pt). 

1 12. De facto, sendo a negligencia inconsciente, nos termos da sentenqa ela 

deriva h i c a  e exclusivamente de uma omissiio de infomaqiio que tern por 

base urna resoluqiio hica .  

1 13. Sempre teria alegadamente existido uma unidade na violaqiio do dever de 
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cuidado, pois o dever niio se reconduz a aprovaqiio das contas em si, a qua1 

se renova anualmente, mas A obtenqiio de informaq6es sobre as transacq6es, 

a qua1 seria despoletada pela suspeita de conhecimentos - e essa suspeita 

nlo se renova. 

114. Assim, sempre deveria a sentenqa ser parcialmente revogada. 

AudiCncia oral 

115. Nos termos do disposto no artigo 41 I.", n." 5, do CPP, o ora Recorrente 

pretende efectivamente que se realize audiCncia, para debater dois pontos da 

presente motivqiio: o relativo ao facto de a sentenqa ser uma c6pia integral 

da decisb da CMVM e suas consequEncias jwidicas, conforme expendido 

nos titulos 2 e 3 do presente recurso, e o facto de inexistirem quaisquer 

factos concretos relativos B alegada violaqfio dos deveres de cuidado, 

conforme expendido nos titulos 10 a13 do presente recurso. 

1 16. Recursos retidos 

117. 0 arguido mantkm interesse no recurso retido e interposto da decisiio que, 

posteriorrnente ii prolaqlo da sentenqa, n h  prorrogou o prazo para 

apresentaqiio do recurso em mais do que 30 dias. 

TERMOS EM QUE DEVE A SENTENCA RECORRIDA SER 

ANULADA, E OS AUTOS REMETIDOS PARA ELABORACAO 
DE NOVA SENTENCA, COM P R O N ~ J C I A  SOBRE TODAS AS 

QUEST~ES SUSCITADAS PELOS ARGUIDOS. 

CASO ASSIM NAO SE ENTENDA, DEVE A SENTENCA SER 

REVOGADA E 0 ORA RECORRENTE ABSOLVIDO. 

8- Recurso interposto por Miguel Pedro Lourengo Magalhles Duarte. 

Motivaqiio junta aos autos, de fls. 38605 a 38711 - vol. 105. 

0 Tribunal a quo condenou o reconente Miguel Magalhbs Duarte, pela prhtica 

de quatro contraordenqks, p.p. nos termos da alinea a) do n." 1 do artigo 389" e 

da alinea a) do n." 1 do artigo 388" do CdVM, por violaqiio do disposto no artigo 

7" do mesmo diploma, na qualidade de chvlice,  nos tennos dos artigos 16", n." 3 
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e I8", n." 3 do RGCO, conjugados com o artigo 27", n." I do Codigo Penal, 

aplickvel ex vi artigo 32" do RGCO, na coima h i c a  de € 75.000,00, por 

alegadamente ter dolosamente contribuido vara a situaciio vatrimonial e financeira 

do BCP indevidamente refletida na documentaciio avrovada velo Conselho de 

Administraciio, porquanto o verdadeiro dono das sociedades off-shore Cawan  

e/ou das off-shore Gois Ferreira foi sempre o BCP e o recorrente Miguel 

Magalhiies Duarte teria disso conhecimento. 

Independentemente da falta de fimdamenkqiio da sentenqa recomda, que C 

manifesta dada especialmente a falta de exame critic0 das provas, ha duas 

questties fulcrais, pelas quais o ora recorrente Miguel Magalhiies Duarte deve ser 

absolvido (ou, subsidiariamente, deveriio reenviar-se os autos para novo 

julgamento na primeira insttlncia), que se prendem com: (a) a impukqiio objetiva, 

por os factos julgados provados quanto a Miguel Magalhiies Duarte niio terem 

relqiio, ou s6 terem urna relaqiio muito distante e indireta com a divulgaqiio de 

contas inexatas (que 6 o facto tipico nestes autos); @) a imputaqiio subjetiva, por 

Miguel Magalhiies Duarte apenas ter tido vontade naturalistica ("dolo" 

naturalistico ou fenomenol6gico) dos atos patrimoniais que praticou (no h b i t o  

das suas fimq8es) - vontade essa que niio C o dolo do facto tipico e, portanto, n b  

releva para a punibilidade do ora recorrente - e niio ter agido com dolo de auxiliar 

o facto tipico e doloso do autor, in casu, de divulgar dolosamente contas inexatas, 

niio se verificando portanto o duplo dolo que o legislador exige para os atos do 

c6mplice. 



As questdes de imputagfo objetiva e subjetiva relevam, alihs, a dois niveis, o que 

sempre conduzirsi A revogaqb da sentenga recorrida: 

(a) ao nivel da pura aplicaqfo do Direito (o que dever9 determinar a revogaqfo da 

sentenga recorrida e a absolvigfo de Miguel Magalhfes Duarte), na medida em 

que os factos julgados provados niio tem a necesshria relevincia tipica; ou 

(b) ao nivel da falta de factos provados em que possam assentar as conclus6es 

juridicas extraidas pelo Tribunal a quo (o que determina a anulwgo da decisfo e a 

reabertura do julgamento para apurar tais factos), na medida em que: 

(i) quanto ao tip0 objetivo da curnplicidade, ha falta de factos de onde 

resulte que os atos praticados por Miguel Magalhfes Duarte determinaram 

que as contas ou a divulgaqiio das contas ocorresse em diferentes 

condig6es de tempo, lugar ou modo; e 

(ii) quanto ao tipo subjetivo da cumplicidade, h9 falta de factos de onde 

resulte que Miguel Magalhfes Duarte agiu com conhecimento e vontade, 

nfo de fazer o que fez (enquanto atos patrimoniais, correspondentes ao 

exercicio das suas fung6es), o que k 6bvio mas inkuo, pois niio s b  factos 

tipicos, mas sim com conhecimento e vontade de estar a contribuir para 

que as contas do BCP fossem inexatas e houvessem de ser dolosamente 

divulgadas enquanto contas inexatas. 

Do ponto de vista processual, a sentenqa recorrida padece, em primeiro lugar, do 

vicio de falta de fundamentacgo. por falta de exarne critic0 da prova, nos termos 

do artigo 374O, n." 2 do CPP, o que consubstancia uma nulidade da sentenga nos 

termos artigo 379", n." 1 alinea a) do CPP, aplicavel in casu ex vi artigo 74O, n." 4 

do RGCO. 
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Nos termos do artigo 374", n." 2 do CPP, a sentenqa comeqa por urn relatorio, ao 

qual se segue a fundamentaqiio "...que consla da enumera~io dos factosprovados 

e n i o  provados, bem como de uma exposi~iio, lanto quanlo possivel completa, 

ainda que concisa, dos motivos, de facto e de direito, quejizndamentam a decisiio, 

com indicacio e exame critico das arovas que serviram para formar a conviccio 

do tribunal" (negrito e sublinhado nossos). 

Por seu lado, o artigo 379" do CPP dispde na alinea a) do seu n." 1 que: "L? nula a 

sentenca: a) Que niio contiver as menc6es referidas no n. 2 e nu alinea b) do n. " 

3 do artigo 374" [ . . . I w  (negrito e sublinhado nossos). 

A fundarnentagto decisoria tem que deixar claro o vrocesso de raciocinio aue 

conduziu o iuiz a proferir a decisb, isto 6,  para alCm da enumeraqiio das razdes de 

facto e de Direito, a sentenqa, nos termos do artigo 374", n." 2 do CPP, reclama do 

julgador o exame critico das vrovas que consiste na sua descriciio e no respetivo 

juizo de valor aue elas oferecem em termos de suporte decisorio. 

k, pois, necesszh-io que a decish contemple a raziio pela qual umas provas 

merecem credibilidade e outras niio, sendo imperioso que o iuiz indique todas as 

provas. a favor ou contra. clue suportam a deck50 e dirra as razaes pelas auais niio 

atendeu L provas contrhias A decisiio tomada, isto 6, exige-se que o julgador 

desvende o uercurso 16gico que trilhou na formag50 da sua convicgZo. 
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E niio basta uma mera referencia As provas, torna-se obrigatbrio correlacionar os 

factos corn as provas que os sustentam de forma a poder concluir-se quais as 

provas que garantem, e em que termos, que os factos aconteceram da forma 

apurada. 

No que respeita a senten~a de que ora se recorre, C manifestamente insuficiente a 

fundarnentaqiio que a mesma contCm, quanto ao process0 de raciocinio levado a 

cab0 pel0 Tribunal a quo, no que tange aos factos provados e niio provados, 

carecendo a mesma de exame critico da prova. 

11" 

Ou seja, a fundarnenkqiio & convicq5o do Tribunal a quo C insuficiente para 

efetuar uma reconstituiqiio do iter cognoscitivo que o levou a considerar cada 

facto provado ou niio provado, niio sendo possivel, atendendo a falta de exame 

critico das vrovas, reconstituir racionalmente as razBes probatbrias que 

determinaram que o Tribunal a quo formasse a sua convicqb. 

12" 

Na sentenqa recomda niio se individualizam quais os elementos probat6rios que, 

em maior ou menor grau, elucidaram o Tribunal a quo na fonnaqiio & sua 

convicqb, nem porque o elucidaram. 

0 que se faz C apenas uma listagem de todas as testemunhas que foram ouvidas 

em sede de audiCncia e julgamento, e urna listagem da prova documental junta aos 

autos. 



Tribunal da Relaqb de Lisboa 
RuadoArsenalLebaG - 1100436 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Email: comio@l[sbcra.tr.mi.~t 

Niio C invocada, pelo Tribunal a quo, na sua apreciagiio da matCria de facto, a 

raziio de determinada opgiio relevante por urn ou outro meio de prova, os motivos 

da credibilidade dos depoimentos, bem como o valor dos documentos. 

Quanto aos factos niio provados, o Tribunal a quo nada refere acerca das raz6es 

pelas quais foi considerado tout court "ausGncia de prova", o enorme manancial 

de prova por declaragaes dos arguidos, de prova testemunhal e de prova 

documental, que as virias defesas produzirarn perante o Tribunal a quo. 

16" 

Uma simples enunciagiio dos factos niio provados, sem indicagb dos meios de 

prova em que assentou - e niio assentou - a convicgiio do Tribunal a quo e sem 

qualquer men& das razaes pelas quais se deu valor a uns e niio a outros dos 

referidos meios de prova, niio cumpre as exigCncias legais impostas pelo dever de 

fundamentagb previsto no artigo 374O, n." 2 do CPP que exige, como vimos, um 

exame cntico da prova. 

Quanto a motivagiio da decisiio da mattria de facto julgada provada a mesma C 

igualmente insuficiente. 

0 Tribunal a quo comega por estabelecer um elenco exaustivo da prova 

testemunhal com base na qua1 se terh formado, segundo refere, a sua convicgb 

relativamente aos factos provados. 
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Mas nio se percebe em que medida ou grau isso ocorreu, pois nenhuma 

consideragio C feita pel0 Tribunal a quo que permita desvendar que depoimentos 

concorreram mais ou menos para a formagio da convicgio do Tribunal, de que 

forma, quanto a que mathias (maxime as da tipicidade contraordenacional), nio se 

distinguindo sequer as testernunhas arroladas pela acusagio (do MP e da CMVM) 

ou pelas varias e diferentes defesas. 

A sentenga reconida faz tarnbCm uma descriqio, resumida, daquelas que foram as 

declaragees prestadas por todos os arguidos em sede de auditncia e julgamento, 

sem haver, contudo, um exame crftico das mesmas, sem que se refira se as 

mesmas foram crediveis ou niio e em que medida foram, ou nio, valoradas pel0 

Tribunal. 

Nb se conseguindo, pois, descortinar de que forma tais declaragees tefio 

contribuido - se C que contribuiram, uma vez que nada nesse sentido 6 

mencionado - para a formagio da convicqb do Tribunal no que respeita & decisb 

sobre matCria de facto provada. 

A lei impunha que uma tomada de posiqio do julgador acerca das declaragdes 

prestadas, expressando em que medida determinado arguido foi credivel ou n b  e 

porqui3, o que resultou provado, ou nio, das declarag6es de cada um e o que delas 

se pade retirar, ou n h ,  com relevhcia para a decisfio. 
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0 que se constata 6 que, ap6s se fazer mengPo a tudo o que referiu determinado 

arguido, o Tribunal a quo nada mais diz, nenhuma conclusb extrai, nenhum juizo 

de valor formula, nenhuma contraposigPo ou conjugaqk com outras provas 

realiza, niio sendo percetivel nem a posigtio do Tribunal a quo face aos 

depoimentos prestados pelos arguidos, nem o mod0 como os mesmos forarn 

valorados. 

Da sentenqa recorrida consta tambkm uma descriggo sintktica dos depoimentos 

prestados por toclas as testemunhas inquiridas em sede de audigncia de 

julgamento, mas C, uma vez mais, uma descrigiio sem qualquer apelo a juizos 

criticos e sem qualquer correlacb com quaisquer outros meios de prova. 

Impunha-se, pois, ao Tribunal a quo ter explicado como se comprovaram os 

factos e, para tanto, apreciar a versiio dos factos apresentada pelos arguidos - e 

nlo apenas reproduzi-la -, explanando as razdes do seu crkdito ou descrkdito e 

analisar do mesmo mod0 os depoimentos das testemunhas e a prova restante. 

Quanto a prova documental o Tribunal a quo enumera um vasto rol de 

documentos (cfr. pags. 701 a 714 da sentenga recorrida), enumerqk essa 

desacompanhada, contudo, de qualquer anilise critica dos mesmos, de qualquer 

referhcia ao seu teor, do valor atribuido aos mesmos pel0 Tribunal ou 

conjugagiio com outro tipo de prova, designadamente, com a prova testemunhal e 

com as regras da experihcia, que B o que se impee, ficando-se, alBm do mais, sem 

se saber porque relevaram tais documentos em detriment0 de outros ou de outro 

tipo de prova. 
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0 Tribunal a quo fundarnentou, pois, a decisiio sobre a materia de facto de forma 

muito insuficiente e incompleta, nfo explicitando como alcanqou a sua convicgfo, 

eximindo-se a realizaqiio de um exame critico da prova contra o que a lei imp6e. 

Assim sendo, a decisfo recorrida 6 nula por falta de exame critico da prova, o que 

ora se argui, no termos do artigo 37g0, n." 2, do CPP, aplicavel ex vi artigo 74" n." 

4 do RGCO, o que determina a sua revogaqiio. 

Por tal razfo, devem os autos ser devolvidos ao Tribunal a quo para 

fundarnentaqiio nos termos impostos pela lei. 

A sentenqa recorrida padece, ainda, do vicio de insuficiihcia, Dara a decisiio. da 

matha de facto provada, nos termos da alinea a) do n." 2 do artigo 410" do CPP, 

aplicavel en vi artigo 74" n." 4 do RGCO, por o Tribunal a quo nfo ter iulgado 

provados factos necesshios para a decish proferida, seja ao nivel da imputacb 

objetiva da cum~licidade, seja ao nivel do elemento subietivo da cumplicidade e, 

bem assirn, sobre factos relativos si situacfo econbmica de Miguel Magalhbs 

Duarte relevante para efeitos de determinagb da concreta sanqfo aplicada. 

Para que fosse possivel a condenagk do ora recorrente Miguel Magalhbs Duarte, 

como cfimplice na prktica do facto ilicito-tipico objeto dos presentes autos, o qua1 

consiste, in casu, na comunicaciio ou divulera@io de inforrnacZo nib completa. nfo 

verdadeira e ilicita, necessirio seria, no plano da tipicidade objetiva, que os atos 
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cuja prhtica foi imputada a Miguel Magalhies Duarte tivessem contribuido para a 

verificqio do facto ilicito alegadamente praticado pelos seus autores, ou seja, que 

os seus atos tivessem contribuido causalmente para o facto tipico ilicito, havendo, 

portanto, uma relagio de idoneidade, prbpria da cumplicidade, entre a conduta do 

recorrente e o facto tipico. 

Assim, nio bastava que lhe fossem imputados factos cuja pritica, segundo o 

Tribunal a quo, teri contribuido - sem que se saiba como, porque ou em que 

medida - ')para a situaciio patrimonial e financeira do BCP indevidamente 

refletida na documentaca"~ avrovada velo Conselho de Administraca"oW. pois esse 

facto. nem e um facto tipico. nem 6 o facto tipico obieto do processo. 0 facto 

tipico que C objeto do processo 6 a divulgqio de informagio (contas do BCP) nio 

verdadeira, nio completa e ilicita. 

33" 

A cumplicidade tmduz-se no auxilio a pritica de urn facto tipico doloso, praticado 

pelo(s) autor(es) quando, sem esse auxilio, o facto n b  deixaria de ser realizado, 

embora o fosse por modo. em tempo. lugar ou circunstihcias diversas. 

Tern de haver, por isso, uma relagio de causalidade (pr6pria da cumplicidade) 

entre os factos praticados pel0 chmplice e o facto ilicito-tipico praticado pelo 

autor. 

Todavia, na sentenga recomda nada B dito sobre se se verifica, ou niio, essa 

causalidade entre os factos imputados ao ora recorrente, que foram julgados 
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provados, e a divulgaqiio de contas do BCP niio completas, n b  verdadeiras e 

ilicitas, ou seja, de que fonna os atos imputados a Miguel Magalhbs Duarte 

teriam sido id6neos ii divulgaqiio de contas do BCP niio completas, n b  

verdadeiras e ilicitas, por certo modo, em deterrninado tempo ou lugar, em certas 

circunshcias, e niio noutras. 

E essa relaqb de causalidade, antes de constituir um problema juridico, tem, 

necessariamente, de assentar em factos. 

Contudo, a enumeraqb dos factos provados e niio provados feita na sentenqa 

revela que o Tribunal a quo niio considerou provados - nem n b  provados - 

quaisquer factos que possibilitem julgar a quest50 da causalidade (pr6pria da 

cumplicidade) entre os factos imputados a Miguel Magalhiies Duarte, a titulo de 

cumplicidade, e o hcto ilicito imputado ao(s) alegado(s) autor(es), o que impede 

que a conduta do ora recorrente possa ser subsumida pel0 Tribunal a quo na 

contraordenagiio p.p. no artigo 389", n." 1 alinea a) do CdVM, a titulo de 

cumplicidade. 

0 Tribunal a quo limitou-se a tecer (escassas) consideraqBes sobre a imputaqiio 

objetiva da cumplicidade em sede de fundarnentaqiio juridica, sem dispor de 

factos, julgados provados em sede propria, que sustentassem a conclusiio juridica 

alcanqada, o que nfo C suficiente. 

Tal vicio determina o reenvio do process0 para novo julgamento, nos termos do 

artigo 426" n." 1 do CPP, aplichvel ex vi artigo 74" n." 4 do RGCO, dado que, niio 

tendo sido considerado provados, nem n b  provados, factos que preencham a 
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necesshria relaqgo de causalidade (propria da cumplicidade) entre os factos 

praticados pel0 alegado chnplice e a verificaqgo do facto ilicito-tipico, 

designadamente, factos que revelassem que sem os atos imputados a Miguel 

Magalhies Duarte o facto ilicito ter-se-ia verificado na mesrna, mas em tempo, 

lugar ou circunst8ncias diversas, nPo C possivel condenar o recorrente, a titulo de 

cumplicidade, pela contraordenaqio p.p. nos termos do artigo 389", n." 1 alinea a) 

do CdVM e da alinea a) do n." 1 do artigo 388" do CdVM, por violaqk do 

disposto no artigo 7" do mesmo diploma (o que pressuporia que tais factos 

tivessem sido julgados provados), tornando impossivel decidir a causa, quanto a 

tal questio. 

Como se sabe, a cumplicidade tem de ser necessariarnente dolosa - dolosa quanto 

aos factos do c~mplice e dolosa quanto ao facto dos alegado(s) autor(es), 

relativamente ao qual haja auxilio (C o chamado "duplo dolo" da cumplicidade). 

Isso mesmo resulta do artigo 27" n." 1 do Codigo Penal, nos termos do qual "6 

punivel como cumplice quem, dolosamente e por qualquer forma, prestar auxilio 

material ou moral ci praticapor outrem de um facto doloso". 

Corn efeito, para que fosse legal a condenaqtio do ora recorrente Miguel 

Magalhies Duarte, como chnulice, pela prhtica do facto ilicito-tipico objeto dos 

presentes autos, necesshrio seria que constasse da matkria de facto dada como 

provada pel0 Tribunal a quo que Miguel Magalhges Duarte 1) sabia que o BCP 

era o verdadeiro UBO das sociedades off-shore Cayman e/ou das sociedades off- 

shore Gois Ferreira, que, tendo disso conhecimento, 2) sabia que as contas do 

BCP nio refletiam a verdadeira situaqio patrimonial do BCP porque nio 

incluiam, por consolida@o, as contas dessas sociedades e que, tendo tal 

conhecimento, 3) teve vontade de auxiliar a divulgaqio das contas inexatas do 
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BCP atravts de atos seus que matizaram essa divulgaqtio das contas e 4) sueria 

que fosse divulgada essa informaqiio inexata por autores que sabia que agiam 

voluntariamente. 

Niio bastava, pois, que se provasse que o BCP era. de facto, o verdadeiro UBO de 

todas as sociedades of-shore Cayman elou ofl-shore G6is Ferreira - constando 

este facto, sim, da mattria de facto dada como provada pel0 Tribunal. 

fi um facto que a enumeqiio, dos factos provados e n b  provados, feita na 

sentenqa recomda, n b  c o n t h  os acima referidos factos integradores do elemento 

subjetivo da cumplicidade imputada ao ora recorrente, sem os quais a sua conduta 

niio devia ter sido subsumida pel0 Tribunal a quo na contraordenaqiio p.p. no 

artigo 38g0, n." 1 alinea a) do CdVM, a titulo de cumplicidade. 

0 Tribunal a quo limitou-se a tecer consideraq6es sobre a imputaqtio subjetiva da 

cumplicidade em sede de fundamentaqiio juridica, sem dispor de factos, julgados 

provados em sede prbpria, que sustentassem a conclusiio juridica alcanqada, o que 

niio substitui, nem permite aue se prescinda. da necesshria inclusiio dos 

corres~ondentes factos entre os factos iulgados provados. 

Assim, sendo certo que niio consta da factualidade considerada provada pelo 

Tribunal a quo que Miguel Magalhks Duarte sabia que era o BCP o verdadeiro 

UBO das sociedades ofl-shore Cayman elou das sociedades ofl-shore G6is 

Ferreira, que, tendo disso conhecimento, &a que as contas do BCP n b  

refletiam a verdadeira situaqb patrimonial do BCP porque niio incluiam, por 

conso l i~Zo ,  as contas dessas sociedades, que, tendo tal conhecimento, teve 
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vontade de auxiliar a divulgagiio das contas inexatas do BCP atravks de atos seus 

que matizaram essa divulgagiio das contas e queria que fosse divulgada essa 

informagiio inexata por autores que sabia que agiam dolosamente, existe uma 

insuficiencia, para a decisiio, da matkria de facto provada, nos termos da alinea a) 

do n." 2 do artigo 410" do CPP, aplicavel ex vi artigo 74" n." 4 do RGCO. 

Tal vicio determina o reenvio do process0 para novo julgamento, nos termos do 

artigo 426" n." 1 do CPP, aplichvel ex vi artigo 74" n." 4 do RGCO, dado que, sem 

o apuramento de tais factos subjetivos, niio era legalmente possivel condenar o 

recorrente, a titulo de cumplicidade, pela contraordenagiio p.p. nos termos do 

artigo 389", n." 1 alinea a) do CdVM e da alinea a) do n." 1 do artigo 388" do 

CdVM, por violagio do disposto no artigo 7" do mesmo diploma (o que 

pressuporia que os factos acima referidos tivessem sido julgados provados quando 

o niio foram). 

Da leitura da factualidade considerada provada verifica-se que o Tribunal a quo 

niio apurou quaisquer factos concretos relevantes ou determinantes relativamente 

A situacb econ6mica do recorrente Miguel Magalhiies Duarte. 

Ora, estabelece expressamente o artigo 405", n." 4 do CdVM que, na determinaggo 

da sangZio aplicavel, ter-se-i em conta a situqfio econ6mica do arguido. 



Porkm, o Tribunal a quo nio apurou o concreto rendimento do ora recorrente, 

nem as despesas fixas em que o mesmo incorre (designadamente se tem dividas, 2I 

Banca ou a outrem, e se as esti a pagar ao longo do tempo), se vive em casa 

propria ou arrendada, se 6 titular de saldos banchios significativos, ou titular de 

bens de valor significativo - esses sim factos determinantes para o apuramento da 

situaqb econ6mica do ora recorrente Miguel Magalhbs Duarte. 

50" 

Nesta matkria, o que o Tribunal a quo fez foi criar uma pura presungb baseada 

em "compet~ncias", "qualificaqdes" e "aptid8esn, de onde se extrairia um 

presumivel "sucesso financeiro", alias nio quantificado, sendo que tal presungb C 

manifestamente estabelecida in dubio contra reo (passive1 de se configurar como 

erro notbrio na apreciaqio da prova, nos terrnos da alinea c) do n." 2 do artigo 

410" do CPP) e, como tal, inadmissivel na determinaqso da coima aplicavel. 

A omissb de apuramento de factos que permitam a determinaggo da sangio 

aplicavel consubstancia - mais uma - insuficidncia para a decisb da matkria de 

facto provada, nos termos da alinea a) do n." 2 do artigo 410" do CPP, aplichvel ex 

vi artigo 74", n." 4 do RGCO. 

Ngo tendo sido apurada a concreta situagio econbmica do recorrente Miguel 

Magalhges Duarte, toma-se impossivel decidir corretamente da causa (maxime, do 

valor da coima) e, consequentemente, impde-se o reenvio do process0 para novo 

julgamento, nos termos do artigo 426" n." 1 do CPP, aplicivel ex vi artigo 74" n." 4 

do RGCO, a fim de se apurar a concreta situaqb economica do recorrente Miguel 

Magalhies Duarte e, assim, se poder proceder, conscienciosamente e dentro dos 

padmetros da lei, 2I determinag50 da concreta sangio aplicavel nos termos do 

artigo 405", n." 4 do CdVM, no caso, que confiadamente se espera que niio se 
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verifique, de o ora recorrente nio vir a ser absolvido numa reapreciaqio da sua 

responsabilidade pela primeira instiincia. 

Do ponto de vista do Direito substantive, a soluqio adotada na sentenqa recorrida 

para as duas questdes juridicas fundamentais para a boa decisio da causa (no que 

respeita a Miguel Magalhies Duarte), em face da factualidade dada como 

provada, niio merece acolhimento, por set contraria ii lei. 

0 facto tipico objeto do presente process0 consiste na "comunicacio ou 

divulnacio de informacio n6o completa, niio verdadeira e ilicita" (cfr. artigo 7" 

conjugado com a alinea a) do n." 1 do artigo 389" e da alinea a) do n." 1 do artigo 

388", todos do CdVM). 

Contudo, como se referiu supra, o ora recorrente foi condenado pel0 Tribunal a 

quo pela pratica de quatro contraordenagdes - consubstanciadas na comunicaqio 

ou divulga@o de informaqzo niio completa, n k  verdadeira e ilicita - a titulo de 

cumplicidade. 

Disp6e o artigo 16", n." 3 do RGCO que aplicavel ao crimplice a coima fucada 

para o autor, especialmente atenuada". 



Nos termos do artigo 27", n." 1 do c6digo Penal 66Epunivel como climplice quem, 

dolosamente e por qualquer forma, prestar auxilio material ou moral h prdtica 

por outrem de um facto doloso" (negrito e sublinhado nossos). 

Para que fosse legalmente possivel a condenagb do om recorrente Miguel 

Magalhies Duarte, como chplice,  na pratica do facto ilicito-tipico objeto dos 

presentes autos, o qua1 consiste, in casu, na comunicacio ou divulgacio de 

informacio nio completa, nio verdadeira e ilicita, necesskrio seria, portanto, que 

os atos cuja pratica foi imputada a Miguel Magalhies Duarte consubstanciassem, 

pel0 menos, auxilios A prhtica dos alegados ilicitos tipicos praticados dolosamente 

pelos seus autores. 

0 n." 1 do artigo 16" do RGCO parece nio fazer distingio entre autores e 

chnplices e consagrar um conceit0 extensivo de autor. 

Todavia, o n." 3 do artigo 16" do RGCO revela claramente a autonornia da figura 

comparticipativa da cumplicidade, sendo que, urna vez que o RGCO nada diz 

sobre os requisitos da cumplicidade, somos forgados a procura-10s na lei penal 

subsidiariamente aplichvel, nos termos do artigo 32" do RGCO. 

Nfio tem, portanto, razfio o Tribunal a quo quando afirma que "Uma parte 

significativa das opini6es juridicas avan~adas pelos arguidos nesta matkria parte 

de um equivoco substancial que importa desde jd evidenciar: a imputaqiio dos 

factos hs pessoas singulares em causa t realizada nos termos e por forqa dos 

artigos 16" do RGCORD e 401" do CdVM e nZo directamente pelo artigo 27" 
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Cddigo Penal e a sua 1igaqa"o ds modalidades de autoria previstas no artigo 26" 

deste riltimo diploma legar'. 

0 ilicito-tipico do facto principal 6, segundo o principio da acessoriedade (que 

vigora na cumplicidade e que se revela fundamental na correta compreensiio desta 

tematica), conditio sine qua non do ilicito-tipico da cumplicidade, ou seja, a 

cumplicidade niio pode deixar de ser caracterizada, nesta perspetiva, como uma 

categoria acessbria e dependente do facto do autor. 

Assim, C necessirio, para haver cumulicidade, aue o contribute do ciimplice tenha 

influido na atuaqiio tipica (o ato do cumplice niio pode ser causa de um resultado 

situado fora do ilicito-tiuico). 

Quest50 tarnbkm essencial para a definiciio da ~artici~aciio relevante (enquanto 

cumplicidade) C pois a da causalidade da cumplicidade: para haver cumplicidade 

deve haver uma relaggo de causalidade entre o facto do cbp l i ce  e o ilicito tipico, 

mas urna causalidade diferente da da autoria. 

Ora, os atos pontuais imputados pel0 Tribunal a quo a Miguel Magalhiies Duarte 

niio consubstanciam uma autentica participaqiio no facto do(s) alegado(s) autor(es) 

(de imputada divulgaqiio de informagio nio complet., nio verdadeira e nio 



licita), j6 que tais atos em nada contribuiram para. nem favoreceram, a execuciio 

do alenado ilicito-tipico em causa. 

Efetivamente, ainda que, por absurdo, se considerasse que os atos pontuais 

imputados a Miguel Magalhles Duarte teriam constituido alno 6til a supostos 

autores (na medida em que realizou atos aue por estes lhe forarn solicitados), eles 

nlo constituiriam um auxilio relevante, em sede de cumplicidade, pois o auxilio 

relevante, para esse efeito, nlo 6 o que k prestado ao autor, mas sim o que e 

prestado ao facto ilicito -tipico, in casu, a alegada "divulga~iio de documentos de 

presta~iio de contas referentes aos anos de 2003 a 2006' que conteriam, segundo 

o Tribunal a quo, informa~iio que ndo seria completa, verdadeira e licita. 

A cumplicidade pressupae, ao nivel da causalidade, aue o facto do cumplice 

matize o ilicito-tipico do autor (adotando a formulaglo clbsica, comurnmente 

aceite, que enuncia que, sem o auxilio do c6mplice. o ilicito-ti~ico do autor seria 

en60 executado Dor modo. em tempo. em lugar ou em circunstihcias diversas), o 

que manifestamente n b  sucede in casu. 

Efetivamente, os atos atribuidos a Miguel Magalhles Duarte de forma alguma 

tomaram diferente (do que seria sem tais atos) a "divulga~iio dos documentos de 

presta~do de contas referentes aos anos de 2003 a 2006 que continham 

infoma~a"~ que niio seria completa, verdadeira e licita", os quais, como resulta 

claro dos proprios factos imputados a Miguel Magalhies Duarte, se tivesse 

inexistido toda a conduta que lhe 6 imputada, sempre teriam oconido do mesmo 

modo, no mesmo tempo e - e nas mesmissimas circunst$ncias. 
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Acresce que nlo procede, sob pena de violaclo do principio da tipicidade previsto 

no ar t i~o 1" do RGCO, a tese, propugnada pela CMVM na sua decislo 

condenatoria e agora t a m b h  sustentada pelo Tribunal a quo, segundo a qua1 "o 

tip0 objetivo consiste" na "dissondncia entre o referente da informacio (a 

situacio econbmica e ~atrimonial do BCP) e a mensaaem (infomacio 

divulnada)". 

De acordo com a descrita tese do Senhor Dr. ALEXANDRE BRANDAO DA 

VEIGA que o Tribunal a quo acolheu, contra a totalidade da jurisprudencia e 

contra a doutrina largamente dominante, tanto C responshvel quem age sobre o 

referente (a situaqiio patrimonial do BCP) como quem age sobre a mensagem (as 

contas divulgadas), pel0 que, nesta btica, os factos praticados por Miguel 

Magalhies Duarte apenas teriam influido na situaqiio patrimonial do Banco, o que 

porkm (v8se l i  saber porquC) j i  seria suficiente. 

Esth em causa nos presentes autos a pratica da contraordenaeo p.p. nos termos da 

alinea a) do n." 1 do artigo 389" e da alinea a) do n." 1 do artigo 3 88" do CdVM, 

por violaqlo do disposto no artigo 7" do mesmo diploma. 

Pelo que o facto tivico objeto do presente process0 consiste na "comunicacio ou 

divulnaciio de informacio nio com~leta, nio verdadeira e ilicifa" (cfr. artigo 7" 

conjugado com a alinea a) do n." 1 do artigo 389" e da alinea a) do n." 1 do artigo 

388", todos do CdVM) e nio na "dissoncincia enfre o referenfe da informaqclb (a 

situaqiio econdmica e patrimonial do BCP) e a mensagem (i:nfomaqio 

divulgada)". 
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As atuagi3es sobre o "referente" ou sobre a LLsitua~liopatrimoniaI do Bunco" est3o 

fora do h b i t o  da referida norma e, bem assim, excluidos at6 do timbito da 

competdncia da CMVM. 

A referida tese do Senhor Dr. ALEXANDRE BRANDAO DA VEIGA que o 

Tribunal a quo acolheu contra a totalidade da jurispruddncia e contra a doutrina 

largamente dominante nZio tem qualquer acolhimento na lei, consubstanciando a 

sua aplicagio - conferir relevhcia tipica i s  atuaq6es sobre o "referente" da 

"mensagem" - uma violagiio do principio da legalidade na sua vertente do 

principio da tipicidade previsto no artigo 1" do RGCO, sendo certo que, nos 

termos do artigo 203" da CRP, "0s  tribunais [...I apenas estlio sujeitos d leP'. 

A aplicaqtio de tal tese ao caso sub judice devera pois ser rejeitada, por conduzir a 

uma violqtio do principio da tipicidade, na medida em que os atos, ditos 

patrimoniais (o tal referente, na tese apresentada), imputados ao ora recorrente, a 

terem sido causais de algo, foram-no de urn resultado (situaqb patrimonial do 

BCP) situado fora do ilicito-tipico, n3o tendo pois determinado o tempo, o lugar, 

nem as circunsthcias do facto tipico dos autores (divulgaqb de contas inexatas 

do BCP). 

Efetivamente, para a l h  de os factos praticados por Miguel Magalhiles Duarte n3o 

poderem ser qualificados, como vimos supra, como atos de auxilio ii 

contraordenaqiio em causa - "a divulaaciio de documentos deprestaca'o de contas 

referentes aos anos de 2003 a 2006 aue continham infonnacdo uue nlio sena 
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com~leta, verdadeira e licita" -- tais factos patrimoniais sio tambem. em si 

mesmos, atipicos, nio se podendo considerar que o tipo objetivo dos presentes 

autos seja "a dissondncia entre o referente e a mensagem" (de divulgaqfo das 

contas do BCP). 

Ainda que se considerasse haver tipicidade objetiva, no que nio se concede, a 

falta de tipicidade subjetiva sempre determinaria a absolviqio do ora recorrente. 

Com efeito, e como ja vimos supra, a prop6sito dos vicios a que se refere o artigo 

410" do CPP, para que fosse legalmente possivel a condenaqio do ora recorrente 

Miguel Magalhies Duarte, como ctimplice, na pritica do facto ilicito-tipico objeto 

dos presentes autos, necesshrio seria que constasse da materia de facto dada como 

provada pelo Tribunal a quo que ele 1) sabia que o BCP era o verdadeiro UBO 

das sociedades of-shore Cayman e/ou das sociedades of-shore G6is Ferreira, 

que, tendo disso conhecimento, 2) sabia que as contas do BCP nio refletiam a 

verdadeira situaqio patrimonial do BCP porque nio incluiam, por consolidaqio, 

as contas dessas sociedades, e que tendo tal conhecimento 3) teve vontade de 

auxiliar a divulgaqio das contas inexatas do BCP, atraves de atos seus que 

matizaram essa divulgqb de contas e 4) sueria que fosse divulgada essa 

informaqio inexata por autores que sabia que agiam dolosamente. 

Nio 6 admissivel, como defendeu a CMVM e agora tamb6m incorre no mesmo 

erro o Tribunal a quo - j i  que considera provado (sem a ~ o i o  nos factos iul~ados 

provados!) o elernento subjetivo da cumplicidade -, presumir que, se Miguel 

Magalhies Duarte praticou os factos que resultararn provados, este tinha, 
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necessariamente, conhecimento de que o UBO das sociedades off-shore Cayman 

e/ou das sociedades off-shore G6is Ferreira era o BCP. 

NZo tendo ficado urovado - como nZo ficou, atento o elenco dos factos provados 

- que Miguel Magalhiies Duarte praticou os factos julgados provados conhecendo 

clue era o provrio BCP o UBO das sociedades off-shore Cayman e/ou das off- 

shore G6is Ferreira, n b  h6 dolo. Pois, sem tal conhecimento, iamais os factos 

imvutados ao ora recorrente podem ser considerados contributos dolosos para a 

divulnacio de contas inexatas do BCP, ainda que as contas fossern inexatas e 

ainda que tais factos imputados ao arguido fossem verdadeiros. 

Atenta a imputqb  a titulo de cumplicidade, a exclusZo do dolo implica 

necessariamente a falta de preenchimento da tivicidade subietiva e portanto a 

irrelevhcia contraordenacional dos factos aue lhe s5o irnvutados. 

0 conhecimento da realidade (sobre o BCP ser o verdadeiro UBO das sociedades 

off-shore em causa e nib as pessoas que e m  referidas como tal: primeiro urnas 

sociedades chamadas Portman e depois trgs Senhores, grandes empreshios e 

grandes Clientes do Banco que fazia todo o sentido que fossem os UBO) que, ao 

tempo dos factos, Miguel MagalhZes Duarte tinha ngo era o correto, o que por si 

d determina a exclusZo do dolo, como se enunciou supra. 

Efetivamente, nos terrnos do artigo 8" n." 2 do RGCO (aplichvel ex vi artigo 407" 

do CdVM), "o err0 sobre elementos do t i ~ o ,  sobre a proibi~lio, ou sobre urn 

estado de coisas que, a existir, afastaria a ilicitude do facto ou a culpa do agente, 
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exclui o dolo" (sublinhado nosso na parte aplicavel, que corresponde ao artigo 

16", n." 1 do Codigo Penal). 

Atenta a imputaqiio a titulo de cumplicidade, a exclusiio do dolo por err0 sobre 

elementos do tipo, in casu ignohcia de que as contas do BCP fossem inexatas, 

devida A ignorkcia de que fosse o BCP o UBO das off-shore Cayman elou das 

of-shore Gois Ferreira, implica necessariamente a falta de preenchimento da 

tipicidade subjetiva e portanto a irrelevbcia contraordenacional dos factos que 

siio imputados a Miguel Magalhiies Duarte, pois apenas fica ressalvada a 

punibilidade por negligencia (V. artigo 8' no 3 do RGCO) e a cumplicidade e 

necessariamente dolosa. 

Acresce que, 2i  data da prolaqiio da sentenqa recomda, se mostrava jSI verificada a 

parcial prescriqiio do procedimento contraordenacional, uma vez que, no que 

respeita A primeira das quatro contraordenaqdes imputadas ao recorrente - 

divulgaqih de informaqfo niio completa, niio verdadeira e ilicita ocomda em 

3 1.03.2004 -, a prescriqiio do respetivo procedimento contraordenacional ocorreu 

em 3 1.03.2012, por se mostrarem entzo decorridos mais de oito anos sobre a data 

da pratica do facto, nos termos do artigo 41 8", n." 1 do CdVM, conjugado com o 

artigo 27"-A, n." 1 alinea c) e no 2 e o artigo 28", n." 3, ambos do RGCO. 

No minimo dos mfnimos, sem em nada conceder, deve ser reforrnulada a coima 

emergente do concurso de contraordenaq6esY que teve como pressuposto a pritica 

de 4 contraordenaq6esY quando agora s6 podem ser tidas em consideraqio 3 



contraordena~bes (uma vez que uma j i  prescreveu), sem prejuizo de todos os 

demais e principais fhdamentos do presente recurso que deveriio determinar a 

revogqb da senten~a recorrida e a sua reformula~b, ou novo julgamento, ou a 

absolviqiio do recorrente, tudo nos termos j i  acima expostos. 

AS NORMAS J U R ~ I C A S  VIOLADAS 

0 Tribunal a quo violou o disposto no artigo 374", n." 2 do CPP (aplicavel ex vi 

artigo 74" n." 4 do RGCO), artigo 389", n." 1 alinea a) conjugado com o artigo 7", 

do CdVM, arnbos conjugados corn os artigos 16", n." 3 do RGCO e 27", n." 1 do 

C6digo Penal (este ultimo aplicavel ex vi artigo 32" do RGCO), no artigo 8" n." 2 e 

3 do RGCO (aplicavel ex vi artigo 407" do CdVM) e no artigo 418", n." 1 do 

CdVM, conjugado corn o artigo 27"-A, n." 1 alfnea c) e no 2 e o artigo 28", n." 3, 

ambos do RGCO. 

0 SENTDO EM QUE, NO ENTENDIMENTO DO RECORRENTE, 0 TRIBUNAL RECORFUDO 

INTERF'RETOU E APLICOU CADA NORMA E 0 SENTIDO EM QUE DEVERIA TER 

NERF'RETADO 

No que respeita a norma do artigo 374", n." 2 do CPP, o Tribunal a quo 

interpretou-a considerando ser suficiente a fhdamenta~iio da sentenqa recorrida 

sem ter de proceder ao exame critic0 da prova, quando a deveria ter interpretado 

no sentido de que se impunha proceder a este exame, por imposigiio legal, sob 

pena de nulidade da sentenga; quanto ao artigo 389", n." 1 alinea a) conjugado 

corn o artigo 7", do CdVM, arnbos conjugados com os artigos 16", n." 3 do RGCO 

e 27", n." 1 do C6digo Penal, o Tribunal a quo interpretou tais nomas 

considerando, erroneamente, estar preenchido o tipo objetivo e subjetivo da 

curnplicidade, por referencia ao tip0 contraordenacional previsto no artigo 389", 

n." 1 alinea a) conjugado corn o artigo 7", ambos do CdVM, quando as deveria ter 

interpretado no sentido de que, em face do tip0 contraordenacional em causa, a 
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conduta de Miguel Magalhbs Duarte 6 ,  em rigor, atipica, por ter uma relaggo com 

a divulgaqiio de contas inexatas demasiado distante, indireta e n b  causal, bem 

como por os factos provados niio revelarem a existgncia do duplo dolo do 

c6mplice; relativarnente ao artigo 8" n."s 2 e 3 do RGCO, o Tribunal a quo 

interpretou tais normas considerando niio estar verificado err0 sobre a factualidade 

tipica, quando as deveria ter interpretado no sentido de que, a ignorincia por 

Miguel Magalhks Duarte de que o BCP era o verdadeiro UBO das sociedades 

of-shore em causa consubstancia in casu um tal err0 que determina a exclusb do 

dolo; e no que respeita ao artigo 418", n." 1 do CdVM, conjugado com o artigo 

27"-A, n." 1 alinea c) e no 2 e o artigo 28", n." 3, ambos do RGCO o Tribunal a 

quo interpretou tais normas considerando niio estar verificada a prescriqiio de 

parte do procedimento contraordenacional, quando as deveria ter interpretado no 

sentido de que, no que a Miguel Magalhiies Duarte respeita, i data da prolaqiio da 

sentenqa recomda, estavam j i  decorridos mais de oito anos desde a pritica da 

contraordenaqiio pela divulgaqiio de informagio niio completa, niio verdadeira e 

ilicita ocomda em 31.03.2004, pel0 que se impunha o reconhecimento, pel0 

Tribunal a quo, da prescriqiio do procedimento criminal relativamente it primeira 

infiaqiio imputada ao ora recorrente. 

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando-se a 

sentenqa recomda e devolvendo-se os autos ao Tribunal a quo para melhor 

fundamentaqiio, ou, assim niio se entendendo, absolvendo-se o ora recorrente ou, 

num segundo grau de subsidiariedade, ordenando-se o reenvio dos autos A 

prirneira instiincia para repetiqgo do julgamento, para apurarnento de factos que se 

julguem necessirios para o bom julgarnento da causa, em especial quanto a 

tipicidade objetiva e subjetiva da cumplicidade imputada ao recorrente, havendo, 

num terceiro grau de subsidiariedade, que se proceder, pel0 menos, A 

reformulaqiio da coima emergente do concurso de contraordenac6es, devendo ser 
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tidas agora em consideraqiio apenas tres e n b  quatro contraordenqGes, assim se 

fazendo JUSTICA! 

9- Recurso interposto por Luis Manuel Neto Gomes. 

Motivaqiio junta aos autos, de fls. 36525 a 36592 - vol. 96 

I- NULIDADES PROCESSUAIS 

1 .  Por despacho de fls 34901, datado de 17.10.12, o Tribunal indeferiu o 

requerimento do arguido de fls 34548 e mandou extrai-lo dos autos, com 

findamento em que o Tribunal jii estava esclarecido e que o requerimento 

continha alegaq6es antecipadas, o que constitui irregularidade processual 

(art. 123" do CPP), oportunamente arguida e niio declarada fls 34961 e 

34965, ambos de 23.10.12.), porquanto a lei niio impede, antes aconselha, 

que os requerimenlos de novas provas sejam devidamente fundamenlados 

para justificar a sua necessidade para a descoberta da verdade, & 
permitindo a sua exclusiio dos autos, como foi determinado velo Tribunal. 

(nos 1 .1  a 1.8 desta motivaqiio) 

Jii no decurso das alegaq6es foram juntos ao processo traduq6es de 

documentos em lingua inglesa constantes dos autos, tendo o recorrenle 

arguido a invalidade dos actos praticados antes da junqiio desses 

documentos e requerido a concessiio de prazo para a realizaqiio do 

contraditbrio sobre os novos documentos, invalidade quefoi indeferida por 

despacho defls 34964 com o fundameno de que (mas alegaq6es o arguido 

tem a possibilidade de se pronunciar sobre a traduqiio e exercer o seu 

direito de defesa sem que exista qualquer nulidadew, mas ao decidir nos 

termos expostos, o Tribunal violou a aarantia constitutional do 

contraditbrio sobre a srova, concretamente os arts. 327" e 3604 no 1, do 

CPP vor remissiio do art. 41 ", no 1, do RGCO. bem como o art. 32". nos 1 e 

5 da Constituiciio da Revliblica Portumesa (nos 3.1. a 37 desta motiva@o) 
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3. .O Tribunal admitiu a manutenqiio nos autos de cbpia de depoimento 

prestado pelo arguido no Banco de Portugal Cfls 11338), no cimbito de 

process0 de contra-ordenaqio, na qualidade de testemunha e, arguida a 

invalidade pelo arguido, aj ls  3101 0, rejeitou a arguiqiio da invalidade da 

junqlio, em 31.12.12, vindo a utilizar o mesmo documento como elemento 

de prova na decislio condenatbria Cfls 340 e 706 da sentenqa), violando 

desse mod0 a aarantia constitucional da presunciio de inoc6ncia e seu 

corolirio do direito ao sil6ncio. consawado no art. 324 no 2, da CRP e o 

art. 583 no 4, do CPP.(nOs 4.1. a 4.8 desta motivaqiio) 

4. 0 arguido requereu e o Tribunal deteminou por despachos de 7.12.11 e 

31.1.12, por entender que poderiam ser liteis para a descoberta da 

verdade, fossem juntos aos autos pela CMVM documentos e registos de 

depoimentos recolhidos e prestados na C M W ,  mas, perante a recusa da 

CMVM de cumprir o determinado naqueles dois despachos, proferiu novo 

despacho, aceitando a recusa da junqo (For agoras fls 32969, de 

29.3.2012), mas niio mais se pronunciou sobre o requerido a niio ser na 

sentenqa, pelo aue -foi cometida a nulidade processual consistente na 

omissiio de dilip6ncias essenciais para a descoberta da verdade [art.. 120°, 

no 1, al. d)l, violando-se tambtm o direito de defesa do armido aue o artL 

329 no I .  da Constituiclio da Republics narante.(nOs 5.1. a 5.1 3. desta 

motivaqiio) 

5. A decisiio condenatbria da CMVM, que constitui agora a acusaqio, nlio 

concretiza quais os factos que o arguido praticou e niio devia ter 

praticado, quais os que omitiu e niio devia ter omitido, quais os actos das 

suas &nq6es que praticou em obedi6ncia a ordens legitimas dos seus 

superiores e a que deveria ter desobedecido, pelo aue a decislio 6 nula, nos 

tennos do art. 2834 no 3. do CPP, subsidiariamente aplic&vel.(nOs 6.1 a 6.8 

desta motivqiio) 
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6. 0 Tribunal limita-se a dizer que a "acusaqiio" da CMVM (niio a decisao) 

contkm todas as menqdes exigidas pelo art. 283 9 no 3, do CPP Cfls 166, 

penliltimo $1 e que niio hd nulidades nus contra-ordena@es Cfls 167), 

esquecendo que a nulidade invocada pelo arguido no ponto 23, fls 20, da 

sua impugnaq20, se referia ci decisiio administrativa (ora acusaqiio, nos 

termos do art. 629 no 1, do RGCO) e jh niio d acusaqiio administrativa que 

padecia do mesmo vicio.(nOs 6.9 e 6.10 desta motivaqiio) pelo aue k 

aplichvel a nulidade cominada pel0 no 3 do art. 283' do CPP. 

I1 - CONTRADICAO DA DECISAO E SUA FUNDAMENTACAO COM OS 

FACTOS DADOS COMO PROVADOS E NAO PROVADOS 

7. Na sentenqa condenatdria o Tribunal como que esqueceu os factos que 

anteriormente tinha dado como provados e niio provados, limitando-se a 

acolher a decisiio e os fundamentos da decisiio condenatdria da CMVU 

quase a jeito de copy paste acritico, donde as mliltiplas contradicdes 

insanciveis entre a decisiio e a sua firndamentaciio, como. com vknia, se 

mostra de semida. 

8. Na fundamentaqiio da sentenqa k dito que o arguido Luis Manuel Neto 

Gomes foi Administrador da EA entre 8/11/2003 e 26/05/2004, na altura 

em que era presidida por Miguel Paupkrio -9s. 11424, 11426 fls 11 16 da 

sentenqa, alinea b), o que estci em manifesta contradiciio com o facto dado 

como provado a fls 340 onde se diz aue o arguido-foi Administrador da EA 

entre 8/11/2003 e 15/10/2003, para alkm de nunca poder ser dado como 

provado sob pena de erro notdrio nu apreciaqiio da prova uma vez que a 

fls. 11426 - elemento expressamente utilizado pelo Tribunal - consta que o 

arguido cessou firnqdes ')or renlincia em 03 1 01 5", ou seja, em 15 de 

Outubro de 2003). (no 10.4.1. desta motivagb) 

9. A fls 11 16 da sentenqa, alinea c) consta que (to arguido foi encarregado 

por decisiio do Conselho de Administraqiio do BCP em 08/01/2004 da 
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organizaqh e supervisiio dos ')lanos de regularizaqiio" especSficos 

relatives a acqzes prbprias recebidas em garantia e crdditos concedidos a 

sociedades domiciliadas em centros off-shore)), o que estd em manifesta 

contradiciio com o facto dado como ~rovado a fls 341 da sentenca onde 

consta que cfoi deliberado que as direcqces [nio o arguido, que n io  

dirigia o Centro Corporativo, conforme consta de fls 5621 em causa - 

Centro Corporativo e Direcqlio de Auditoria - organizassem e 

supervisionassem o process0 de preparaqdo dos planos que se mostrassem 

necessdrios, em funqio das directrizes do Banco de Portugal)) (no 10.4.2. 

desta motivaqgo) 

10. Acresce que facto referido na conclusio anterior nunca poderia ser dado 

como provado acriticamente, como foi apenas em sede de fundamentaqio - 

contrariando o elenco dos factos dados como provados - pois de acordo 

com a testemunha Fernando Faria " ... essa tarefa foi feita pela direcqio de 

auditoria e que o Centro Corporativo ndo teve qualquer contribuiqiio - 

resumo das declarac6es da referida testemunha efectuado velo Tribunal a 

8s .  643, vrimeiro parhwafoo; 

11. A fls 11 17 da sentenqa, alinea b), consta que cco Centro Corporativo tinha 

um Departamento de Consolidaqiio que niio definia o perimetro de 

consolida~iib mas recebia instruq6es na matkria, nomeadamente a 

necessidade de inclusio de SPE (Special Purpose Entity) no perimetro, 

facto que niio foi facto dado como vrovado apesar de constar na decisio 

da CMVM a phginas 708, alinea b). (no 10.4.3. desta motivaqZio) 

12. A jls1117 da sentenqa, alinea c), consta que (co arguido fmia o 

acompanhamento e centralizaqb das participaqces financeiras detidas 

pelo BCP entre 1997 e 2007, independentemente da sua dimensio)), faclo 
aue ndo foi facto dado como provado apesar de constar na decisiio da 

C W M  a phginas 708, alinea c). (no 10.4.4. desta motivaqiio) 
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13. Alicis, muito se estranharia que o facto referido na conclusdo anterior 

fosse dado como provado, sendo certo e provado que o arpuido cessou as 

suas_firnc6es no Centro Comrativo em Marco de 2006 - facto dado como 

provado a jls 339, ultimo paragrafo. (no 10.4.4. desta motiva~go) 

14. A jls 1117 da senten~a, alinea e, diz-se que ((era o arguido quem 

controlava a solicita~do das contas cis empresas do p p o  - declara~6es de 

Ana Pina Cabral em audiincia de julgamento, mas tal facto ndo consta dos 

factos dados como provados, alim de tal ndo resultar da motiva~do e 

resumo do que o Tribunal entendeu que a testemunha informou -pciginas 

608 a 610, relativamente a Ana Pina Cabral- apesar de estranhamente tal 

constar como tendo supostamente sido referido pela testemunha, a pciginas 

700, penriltimoparcigrafo). (no 10.4.5. desta motivagiio) 

15. A jls 11 17 da senten~a, alinea fl, consta que ((Nogueira Chaves, director 

do departamento de contabilidade assinava as contas consolidadas, mas 

quem lhe dizia que empresas consolidar era a cirea de consolida~do - 

declara~t5e.s de Nogueira Chaves em audi2ncia de julgamento)), mas k l  

facto ndo consta dos factos dados como provados, para alkm de estar 

manifestamen te em contradi~do com o resumo elaborado na sen tenqa 

relativamente cis declara~6es desta testemunha af l s  620 quando se diz que 

a testemunha ctexplicou as diversas cireas do Centro Corporativo e os 

respectivos reportes assim como as fun~6es aue ndo emm de concessio de 

cridito intemacional ou indicar uuais as contas a consolidar e ainda que 

explicou que era o Conselho de Administra~do que determinava se 

participa~do era Jinanceira ou ndo quando adquiria e depois registada na 

carteira de participa~6es financeiras e de investimento)) (no 10.4.6. desta 

motivaqrib) 

16. A jls 1117 da senten~a, alinea a), consta que cctal como as ordens 

recebidas pela DRI, as ordens emitidas pelo Centro Corporativo tinham 

um estatuto especial em mattria de concessh de cridito intemacional, 

dado que nas operaqo'es originadas nestes departamentos a cirea 
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intemacional apenas actuava numa perspectiva administrativa ou 

operational)), facto aue niio consta dos factos dados como ~rovados 

apesar de constar de phginas 709 da decisrlo da C M M  - completamente 

contra a prova produzida em audigncia, como resulta dos resumos das 

declarac6es westadas em iul~amento pelas lestemunhas Nogueira Chaves, 

phginas 620; Antdnio Figueiredo Lopes, phgina 618; Maria Helena 

Bat-reira Santos, priginas 61 7; Ana Pina Cabral, phginas 608), todos tendo 

declarado que o Centro Corporativo niio tinha aualquer intervenciio na 

concessiio de cridito.(nO 10.4.7. desta motiva@io) 

17. A fls 11 18, alinea b) da sentenqa, consta que (to Centro Corporativo, tal 

como a DRI, era interlocutor junto da Direcqiio de Empresas Niio 

Residentes (DENR) de clientes do BCP Cfuncionando como "cliente 

intemo " desta direcqiio), mas este facto niio -foi dado como provado pelo 

Tribunal apesar de constar da decisiio da CMVM a paginas 709. (nOl 0.4.8, 

desta hdamentaqiio) 

18. A fls 11 18, alinea c) da sentenqa consta que (to Centro Corporativo era o 

interlocutor junto da Direcqio de Empresas Niio Residentes (DEAR) da 

Dazla ("cliente inlemo '3 facto aue niio consta como facto dado como 

provado pelo Tribunal (no 10.4.9. desta motivqiio) 

19. Afls l l28 da sentenqa, alinea e), diz-se que (to arguido foi incumbido, pel0 

Conselho de Administraqiio do BCP, dos planos de regularizaqiio de 

2004a 

facto que nrib corresponde ao sue-foi dado como provado velo Tribunal 

a fls 341 onde se afima que foi deliberado que as direcqces [ncio o 

arguido, que niio dirigia o Centro Corporativo] em causa - Centro 

Corporativo e Direcqiio de Auditoria - organizassem e supervisionassem 

o process0 de preparaqb dos pianos que se mostrassem necessaries, em 



firncio das directrizes do Bunco de Portugal. (nos 10.4.10 e 10.4.2. da 

motivaqk) 

20. A jls 118, al. fl da sentenca consta que cco Centro Corporativo sabia da 

passagem das perdas acumuladas das ofl shore para investimentos no 

sector imobilicirio)), facto que nio  consta do elenco dos factos dados como 

provados pelo Tribunal, apesar de constar a pciginas 71 0 da decisio da 

C W M ,  fazendo o Tribunal tcibua rasa do facto dado como nio provado de 

que o armido nio diriaia o CC @ciginas 562 da sentenca). (no 10.4.1 1 

desta motivaqao) 

21. A jls 11 18 da sentenca, alinea gj, consta que cco arguido continuou a 

acompanhar a EA e a CI sob o ponto de vista crediticio, apesar de ser cirea 

imobilirjriau, facto aue nio  consta do elenco dos factos dados como 

provados pelo Tribunal, apesar de constar a pdginas 710 da decisio da 

CMVM. (no 10.4.12. desta motivaqio) 

22. A jls 1118 da sentenca, alinea h), diz-se que ((0 arguido reunia com 

auditores externos do BCP e reunia sozinho com os mesmos pelo menos 

uma vez por anou, mas tal n io  consta do elenco dos factos dados como 

provados pelo Tribunal (no 10.4.13. desta motivaqio) 

23. A jls 11 18, alinea i) da sentenca, consta que (to arguido discutia provis6es 

com a KPMG)), mas este facto n io  consta dos factos dados como vrovados 

pelo tribunal.(nO 10.4.14. desta motivaqio) 

24. A jls 11 19 da sentenca, alinea a), consta que ((em virtude das suas func6es 

no Centro Corporativo, e a cirea de intervencio e responsabilidades desta 

unidade orgcinica, o arguido centralizava infonnaqb relevante sobre o 

BCP e tinha acesso a toda a informacio que solicitasseu, facto aue nio  foi 

considerado vrovado apesar de constar da deciszo da CMYM a pdginas 

71 0. (no 10.4.15. desta motivacio) 
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25. A jls 1120 da sentenqa, alinea g), consta que cgoi o arguido que afirmou 

que o grupo EA recebeu dividas dos tris UBOs Cayman pelo que conhece 

os tris UBOs, as dividas de Cayman e o sentido da operaqiio imobilihria 

(de transferincia de prejuizos das of-shore Cayman) - declaraqo'es em 

audigncia de julgamento)), facto aue n io  sd n io  consta dos factos dados 

como vrovados como constitui uma conclusiio manifstamente errada do 

que o arguido disse, efectivamente, em Tribunal, sem qualquer apego niio 

sd hs declaraqo'es prestadas e gravadas em audi2ncia de julgamento e 

completamente contraditdria com a defesa do arguido) nem resulta dos 

resumos das declaracdes do arauido Cfls 591 a 593) (no 10.4.16 desta 

motivaqrio) 

26. Aj ls l l20  da sentenqa, alinea k), consta que ccFilipe Abecassis falou viirias 

vezes com o arguido sobre contratos ABN - declaraqdes da testemunha em 

audizncia de julgamento)), facto que niio constitui nenhum facto dado como 

provado pelo Tribunal nessa sede (no 1 0.4.1 7. desta motivaqiio) 

27. A jls 1121 da sentenqa, alinea q), o tribunal diz que cco arguido intervim nu 

aquisiqiio da DAZLA e EA por Miguel Paup&rio, no empristimo a este, na 

aquisiqiio da EAI e da CI pela EA, na emissiio de papel comercial e na 

aquisiqiio da Juwain a Anjala - declaraqiies de Miguel Paupgrio em 

audiincia de julgamento, mas tal n i o  consta dos factos dados como 

provados -para alkm de niio constar do resumo uue o Tribunal elaborou a 

phinus  605 a 608 sobre as declaracdes prestadas por esta testemunha em 

audiincia de iulaamento (no 10.4.18 desta motivaqiio) 

28. Consta da firndamentaqiio da douta sentenqa que o arguido submetia ao 

Conselho de Administraqiio do BCP os documentos de prestaqiio de contas 

biigina 1121 da sentenqa, ziltimo pariigrafo; piiginas 1125, segundo 

pardgrafo; priginas 1 12 7, primeiro pardgrafo; pdgina 1 12 7, quarto 

pardgrafo, aalinea a) no que diz respeito h imputaqiio subjectiva: "o 
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arguido conhecia e quis submeter ao Conselho de Administrapio do BCP 

os dommentos de presta~iio de contas consolidadas do BCP referentes aos 

anos de 2004 a 2005 porque se trata de factos prbprios"; pdgina 1127, 

sexto pardgrafo, todos da senten~a) mja redac~iio assegurava e submetia 

a aprova~io, mas tal estd em contradiciio com o aue consta da vrdvria 

sentenca (no 10.4.19 desta motivaqZo) 

29. Com efeito, relativamente aos factos constantes da conclusiio anterior, o 

Tribunal niio considerou como vrovado tal -facto, nern poderia -fmG-lo, 

atenta a vrova vroduzida, nomeadamente a vresente nos resumos das 

declarac6es prestadas velas testemunhas Nogueira Chaves @ginas 620 

da senten~a) que referiu que "as contas (individuais) eram preparadas em 

cada uma das empresas do grupo e enviadas ao Centro Corporativo que as 

preparava nu drea de consolidaqiio e que com urn aplicativo fazia-se a 

consolida~iio sendo enviadas ao tkcnico oficial de contas que as assinava e 

reportava ao Conselho " (bold e sublinhado nosso) e ainda pela testemunha 

Francisco Gon~alves da Silva bdginas 634 da senten~a) que afirmou que 

era "... o tkcnico oficial de contas que as [contas] propunha ao Conselho 

para aprova~clo ". (no 10.4.19 da motivaqk) 

30. A fls 1122 da sentenqa e repetido a pdginas 1123, segundo pardgrafo, 

consta que (to exercicio de cargos no BCP de director correspondia a um 

efectivo acesso a fontes de informa~clo relevantes e a um efectivo exercicio 

de poderesw, mas la1 facto niio consta dos dados como provados pelo 

Tribunal apesar de constar, originariamente, nu decisiio da CMVM a 

pdginas 715, ponto 1 I ,  referindo que ospoderes do seu director [do Centro 

Corporativo] eram efectivos, nclo se confinavam ao Centro Corporativo, 

abrangendo o conjunto do BCP., o aue o Tribunal niio deu como provado 

(no 10.4.20 desta motivaqtio) 

31. Afls 1123, terceiropardgrafo efls 1128, alinea c), da sentenca, consta que 

(to arguido praticou factos com especial relevtincia para a situa~iio 

patrimonial, financeira e reditual do BCP uma vez que "(. ..) operaq6es 

relacionadas corn a EA eram totalmente geridas pelo Centro Corporativo, 
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que elaborou todos os documentos relacionados com esta operaqa'o 

[Teireno de Santo Antbnio] e promoveu a respectiva execuca'o pela 

Direc&o de Corporate (.. .) - jls. 1 733 1 e documen to a jls. 1 7436 )), 

gue na'o foi dado como orovado nem o ooderia ser, conforme consta da 

prhria sentenca. 

32. Referindo-nos ri conclusa'o anterior, o referido facto, alkm de na'o ter sido 

dado como provado, nunca o poderia ser dado que o documento de jls. 

17436 indicado k da autoria (como consta do prbprio cabecalho) de 

Eduardo Tracana de Cawalho que reportava directamente h 

Administraqcib e na'o ao arguido Luis Neto Gomes (vide pciginas 582 da 

decisa'o, primeiro parcigrafo, declaraqo'es de Antbnio Rodrigues), e no que 

diz respeito a fls. 17331 (que mais na'o t do que a contestaqa'o apresentada 

por um co-arguido, Alipio Dias), apenas resulta que a operaqiio passou 

pelo Centro Corporative (que o Tribunal, nos factos dados como na'o 

provados, a phainas 562, afirma ivsis verbis que niio se deu como provado 

aue "o arauido Luis Neto Gomes diriaia o Centro Coiporativo"). mas 

pelas miios de Eduardo Tracana de Carvalho e niio do ora recorrente. como 

alib consta precisamente de fls. 17330 (no 10.4.21. desta motivaqgo). 

33. A incongruZncia da decisa'o na'o seJica pelas contradico'es constantes das 

conclusGes anteriores (conclus6es 7 a 32) que resultam directamente da 

findamentaqa'o da decisiio Gfs 1116 a 1135), espalha-se por toda a 

sentenca, como veremos nus concluso'es seguintes. 

34. A jls 877 da sentenqa, comeqa-sepor remeter para a Parte V da deciszo da 

CMVM quanto aos factos imputados aos arguidos, mas como resulta da 

ancilise a que se procedeu nos nos 8 desta motiva~iio, os factos im~utados 

pela CMVM niio coincidem com os factos dados como orovados nu 

sen tenca. (nos 8.1 a 8.3 desta motivaq50). 



35. A jls 877, alinea a) da sentenca, o tribunal faz constar que (to armido 

diriaia o Centro Corporativo)), mas ajls 562 da mesma sentenca deu como 

provado o contrdrio, aue o arauido Luis Gomes ccniio dirinia o Centro 

Corvorativo)) (no 8.1. desta motivagiio). 

36. A jls 877, alinea i), e 899 da sentenca, no tratamento da questiio da 

cumplicidade, dd-se como assente que o arguido Luis Gomes organizou e 

supervisionou planos de regularizaciio, quando a fls 340 dd como provado 

avenas que ccfoi deliberado aue as direccdes em causa - Centro 

Corporativo e Direcciio de Auditoria - ornanizassem e supervisionassem o 

process0 de preparaciio dos vlanos aue se mostrassem necessdrios, em 

funciio das directrizes do Banco de Portuaal u (no 11.4 desta motivagiio) 

37. A fls 900, iratando da relaciio da Direcciio de Contabilidade com o Ceniro 

Corporativo, a sentenqa refere inlimeros factos que niio foram dados como 

provados, como por exemplo que a Contabilidade recebia comunica~iio de 

algumas decisdes de gestiio do Centro Corporativo ou que as 

demonstra~des financeiras de empresas do Grupo BCP sedeadas em 

Portugal e algumas em Cayman eram enviadas ao Ceniro Corporativo; 

que o Departamenio de Consolidaciio recebia ordens comunicadas pelo 

director na maihia, nomeadamente a necessidade de inclusiio de SPE no 

perimetro e que o depariamento de consolida~iio fazia controlos de 

empresas e participadas. 

38. De igual modo, a jls 901 da sentenca, quanto ao relacionamento enire 

Centro Corporativo e DRI, faz-se referincia a outros ianios factos que d o  

foram dados como provados com especial destaque para o constante na 

alinea k) onde o Tribunal recupera um facio sue deu expressamente como 

niio provado: o de uue o Centro Corvorativo niio era um braiio de control0 

de voder (fls 562). 

39. 0 Tribunal, fazendo tdbua rasa do que disse 339 piginas antes, volta a 

analisar o comportamento do arguido na perspectiva de que o Centro 

Corporativo, brgiio que niio dirigia Gfacto dado como provado a jls 562), 
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era um brga'o que "controlava o poder do BCP noutras entidades". Esta 

refergncia apenas se pode entender como decowente do copy paste acrilico 

efectuado pelo Tribunal. 

40. E se dhvidas poderiam subsistir relativamente Li contradiqa'o entre os 

factos dados como provados e a fundamentaqa'o, novamente a Jls 907 da 

sentenqa se volta a indicar que o arguido ora recowenle foi membro do 

Conselho de Administraqa'o da EA entre 8/11/2001 e 26/05/2004 

@enhltimo parhgrafo), situaca'o comvletamente contraditbria com o facto 

dado como provado a fls 339, terceiro parharqfo: _foi administrador atk 15 

de Outubro de 2003. 

41. A Jls 927 e 928 da sentenqa, o Tribunal recowe a factos que na'o deu como 

provados, ao referir que o Centro Corporativo elaborou os planos de 

regularizaqa'o de 2004, que continuou a acompanhar a EA e CI sob o ponto 

de vista crediticio, que comunicou decisdo de consolidaqa'o ao 

departamento de consolidaqa'o, que o Centro Corporativo era o verdadeiro 

detentor de informaqdo, que o Centro Corporativo era uma unidade 

estratkgica, que o Centro Corporativo recebia infonnaqao pelo menos 

mensal sobre a situaqa'o de cada uma das 17 off-shore, factos aue na'o 

foram dados como vrovados e sdo manifestamente ewados. como resulta 

do confront0 com os factos vrovados. 

42. Ajls 881, ainda no tratamento da quest50 da cumplicidade (que t toda ela, 

acriticamente, copy paste da decisa'o da CMVM, nesta parte ipsis verbisJls 

41 1 da decisdo do supervisor), a sentenqa refere que "... como a prova 

recolhida evidencia, a prbpria administraqiio do banco entendeu ser 

necesscirio ctregularizar~ logo em finais de 2002 uma situaqb 

absolutamente inexpliccivel para qualquer banco ... ", pretendendo induzir 

desse facto que o arguido Luis Gomes tambkm devia conhecer que essa 

situaqa'o e que ela era inexplichvel! 
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43. Para findamentar o conhecimento do arguido relativamente aos factos, o 

Tribunal lanqa mio  do mail de jls 13675 [enviado a Helena Soares 

Carneiro (nio arguida nos autos, nem a tltulo de cumplicidade) com o 

conhecimento dos arguidos Antdnio Rodrigues, Castro Henriques, Luis 

Gomes e Paulo Teixeira Pinto e ainda de Joiio Raimundo, Joaquim Costa e 

Carlos Nunes (nenhum destes k arguido)] em que k solicitada a 

transfer2ncia das responsabilidades de contas off-shore para as contas 

individuais de Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e Joiio Bernardino 

Gomes, mantendo-se as contas de titulos que as of-shore detinham. 

44. Mas do mail referido na conclusio anterior na'o resulta, ao contrdrio do 

que se vretende na fundamentaciio da sentenca, que (i) n io  havia UBO, ou 

aue fii) o UBO era o vrdprio Bunco e nem tiio vouco se indica sue (iii) os 

titulos que essas contas detinham eram titulos BCP, tudo factos que niio 

s io dados como provados e nem seuuer resultam da anlilise efectuada ao 

mail em sede de firndamentaca'o a-fls 929 a 933 da sentenca! 

45. As vlirias alineas da jls 877 da sentenqa s h  referidas indistintamente ao 

arguido Luis Gomes e ao arguido Miguel Magalhiies Duarte, sendo 

manifesto em face dos factos dados como provados relativamente a um e 

outro fls........) que apenas a alinea ?? constitui facto provado 

relativamente ao arguido ora recorrente. 

In - INSUFICI~NCIA PARA A DECISAO DA MAT~RIA DE FACT0 

PROVADA 

46. Na sentenqa, aj ls  882 e 883, refere-se que ((0 arguido ora recorrente foi 

condenado como climplice nu prdtica de trZs infracqijes consistentes da 

divulgaqio dos documentos de prestaqio de contas referentes aos anos de 

2004 a 2006, comunicadas no dia 11.4.2005, 20.4.2006 e 28.6.2007 (arf. 7' 

do C d w .  (no 12.1. desta motivaqio) e ajls 1121 da sentenqa que (to facto 

t+ico object0 do presente process0 consiste nu comunicaqio ou 
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divulgaqiio de infonnaqlio nlio completa, niio verdadeira e ilicita (artigos 

7: 389"/1/a e 401 do C d W ,  10" do Cddigo Penal, ex vi artigo 32" do 

RGCORD e 16 do RGCORD))) .( no 12.2. desta motivaqiio) 

47. E que ((0 arguido foi acusado por ter sido climplice nestes factos, isto i, de 

ter com os conlributos prestados fornecido auxilio malerial ri sua pratica, 

permitindo com isso a criaqlio, ou subsist2ncia de situaqiks patrimonial e 

jinanceiramente relevantes que nlio eram retratadas de forma verdadeira e 

apropriada nu documentaqo jinanceira do Bunco. (no 12.3. desta 

motivaqlio) 

48. Em concrete, jls 1122 da sentenqa imputa-se ao arguido o ter contribuido, 

enquanto dmplice, para a realizaqlio do facto tljpico ao submeter ao 

Conselho de Administra~lio do BCP os documentos de prestaqlio de contas 

consolidadas e ainda de ter praticado factos patrimoniais que 

determinaram a situaqiio patrimonial, jinanceira e reditual do BCP que 

na'o foi retratada de forma verdadeira e apropriada nu informa~a'o 

financeira submetida ao Conselho de Administra~iio. (no 12.4. desta 

motivq30) 

49. Consta da senten~a a f l y  1127, em jeito de sintese, que ((0 contribute do 

arguido para o ilicito k assim duplo: intervim no process0 contabilistico 

numa posi~lio central, sendo o liltimo elemento da cadeia na sua 

elabora~lio, dado que k ele quem apresenta os documentos de prestaqZo de 

contas ao Conselho de Administra~lio e ao mesmo tempo intervim em 

factos patrimoniais)). (no 12.5. desta motiva~iio) 

50. Sucede, simplesmente, QUE NA"O FOI DADO COMO PROVADO QUE 

FOSSE 0 ARGUIDO 0 ~ L T I M O  ELEMENT0 DA CADEL4 DA 

E L A B O R A C ~  DAS CONTAS NEM QUE FOSSE ELE A SUBMETER OS 



DOCUMENTOS DE P R E S T A C ~  DE CONTAS A A P R O V A C ~  DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAC~O DO BCP conf'orme consta dos factos 

dados como provados a fls 339 a 344 da sentenca. (no 12.6. desta 

motiva~a'o) 

5 1. Relativamente d intewenqiio do arguido em factos patrimoniais, o arguido 

teve intewenqdo em actos no ano de 2004 ao sewiqo do Banco no 

exercicio das suas funq6es de empregado bancdrio, mas na'o ficou 

minimamente provado em iulnamento sue os actos que vraticou o -fossem 

com o intuit0 de dissimular o que quer que fosse. (no 12.7. desta motivqzo) 

52. VeriJicando o que dispcem os artigos pelos quais o arguido vem 

condenado (a comunica~a'o ou divulga~a'o, por qualquer pessoa ou 

entidade, e atravds de qualquer meio, de informapio que niio seja 

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita) na'o se vislumbra 

como k que, ainda que a titulo de aimplice e com dolo directo, poderia o 

arguido ser condenado pela prhtica de actos prdprios das suas funqdes, 

actos licitos e obrinatdrios, e Que nada t2m a ver com a comunicaca'o ao 

mercado de informacdes sobre a situaciio patrimonial do Banco.( no 12.9. 

desta motivagi50) 

53. Na'o foi o arguido que elaborou as contas, as apresentou ao Conselho de 

Administra~a'o ou as divulgou (no 12.10. desta motivaqiio) 

54. A jls 1122 da sentenqa diz-se que cco exercicio de cargos no BCP de 

director correspondia a um efectivo acesso a fontes de informa~a'o 

relevantes e a um efectivo exercicio de poderes, a segregaqa'o de 

informap3es apesar de real, niio era absoluta, e ndo impediu os agentes de 

conhecerem os factos.)), mas nada disto -foi dado como provado e nem se 

alcanqa o que se pretende quando se diz que o exercicio de cargos de 

director correspondia a um efectivo acesso a fontes de informaqa'o 

relevantes e a um efectivo exercicio de poderes nem o que signiJca 

conhecer os factos. (no 12.12. desta motivaqzo) 
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55. & princkio bcisico dos sistemas democrciticos que ningukm pode ser 

condenado senio com base em factos, em comportamentos concretos, e 

ndo na base de meras suposi~des e a senten~a nio  indica nem justwca 

como k que dos factos dados como provados - e sd esses -eram i2icitos ou 

que o arguido poderia recusar pratich-20s ( nos 12.13 e 12.14. desta 

rnotivap?~) 

56. Acresce que o arguido foi condenado pela divulgapTo de informa~do niio 

verdadeira a 11.4.2005, a 20.4.2006 e a 28.6.2007 em raza'o do cargo aue 

exerceu no Centro Corvorativo. mas sucede aue o arauido cessou as suas 

funcdes no Centro Comorativo em Marco de 2006 CfEs 339 dos factos 

dados como provados), pelo que em 20.4.2006 e 28.6.2007 jh nem sequer 

exercia qualquer funqdo naquele drgdo do Banco. (nos 12. I5 e 12.16. desta 

motiva~do) 

57. Acresce ainda que mesmo que fosse certo, o que niio k nem o Tribunal deu 

como provado, que o arguido conhecida as alegadas infi-ac~o'es, o que ndo 

k verdade, nem vor isso resultava vara ele o dever de fazer o aue auer aue 

fosse para as evitar, tanto mais que as suas Jirn~o'es eram de mera 

execu~iio tkcnica, competindo a decisiio ci Administra~io e o controlo aos 

drgiios dejiscaliza~iio. (no 12.1 7. desta motiva~io) 

58. Certo i, porkm, que o arguido nunca se apercebeu da prcitica de qualquer 

act0 ilicito a que tivesse o dever de obstar ou sequer de ndo colaborar na 

sua prhtica e todos os actos em que interveio e praticou eram puros actos 

de execuqb tkcnica e foram praticados no estrito cumprimento das 

obrigaqo'es decon-entes do seu estatuto proflssional (nO1 2.18 desta 

mo tivaqiio) 

59. .Em tudo o que se refere a informaciio inanceira, constituida 

essencialmente vor matkria contabilistica, esta n io  era, em absoluto, da 
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res~onsabilidade do armido, mesmo que lhe fosse reconhecida 

cornpetencia ttcnica na maltria em raztio da sua formar#o acadtmica. (no 

12.19. desla motivaqtio) 

60. 0 arguido ntio sd ntio tinha o dever de garante como nunca teve 

conhecimento de quaisquer ilegalidades nem praticou qualquer act0 ilicito, 

quer enquanlo Director no Cenlro Corporativo, quer enquanlo chefe de 

gabinete do Sr. Eng. Jardim Gonqalves. (no 12.21. desta motivaqtio) 

61. A tipicidade t tambtm um elemento essencial no direito de mera 

ordenaqtio social, ntio sd por imposiqio da nossa lei mas tambkm por 

imposiqio da Conven~rib Europeia dos Direitos do Homem e da 

jurisprud&zcia do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que desde hti 

muito considera esta mattria como sendo de natureza penal., e em toda a 

sentenga niio se descortinam factos provados tipicos das infracg8es 

imputadas ao arguido, mesmo que a titulo de cumplicidade (no 12.22 e 

12.23.. desta motivaqiio) 

62. 0 arguido vem condenado por ter participado como climplice na prtitica 

de 3 contra-ordenaqo'es, mas nenhum dos factos dados como urovados 

comDrovam uue o arauido ora recorrente tivesse conhecimento de 

qualuuer infiaccio pretendida ~raticar uela Administractio do Banco ou 

almm dos seus administradores. 

63. 0 s  factos que dti como provados stio todos factos prdprios das funq6es 

ttcnicas do arguido enquanto Director no Centro Corporativo e mesmo no 

que respeita a consolidaqtio de contas a intewenqtio do Centro 

Corporativo tinha natureza exclusivamente ticnica, ntio lhe competindo 

qualquer decistio sobre quais as entidades a consolidar ou niio. 

64. 0 ora recorrente nunca teve quaisquerfirnqo'es no Bmbito da contabilidade 

e por isso ntio lhe competia contabilizar o que quer que fosse; era 

absolutamente alheio a essa iirea, como nunca teve firnqdes de 

apresenta~tio de contas ou da sua divulgaqtio. 
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65. I? claro que, sendo trabalhador do BCP, ao longo dos 21 anos de serviqo 

deve ter tido alguma intervenqiio, directa ou indirecta, na mathria object0 

do presente processo e, como o Centro Corporative e o ora arguido, 

tambhm muitos outros serviqos do Banco e dos seus trabalhadores e por 

isso que continue a interrogar-se da raziio da sua escolha para exemplo! 

66. E a tinica raza'o que encontra foi expressa pela testemunha Fazenda 

Martins no seu depoimento: a convicqa'o que havia na CMVM de que os 

conhecimentos profundos em mathria financeira do arguido foram 

utilizados pel0 mastermind, embora na'o houvesse eviddncia disso no 

processo!!! (nos 1.4 desta motiva~iio). 

67. 0 arguido praticou actos concretes relativos a operaqces comerciais 

definidas por quem de direito, mas niio podia recusar-se a praticd-10s nem 

tinha motivo algumpara o fazerporque sempre os entendeu como sendo do 

interesse do Banco e tambkm nunca se apercebeu que alguma dessas 

opera~6es fosse ilegal. 

68. A cumplicidade pressupiie que o agente tenha consciZncia de que o homem 

da frente (o autor) quer praticar um facto ilicito e decide ajudci-lo a 

praticci-lo, mas nunca foi o caso do arguido que nunca praticou qualquer 

acto ilicito nem acto que fosse instrumental da prritica por terceiros de 

act0 ilicito, nem a sentenqa dri como provado que o arguido o fez.ou pel0 

menos que o fez conscientemente. 

69. A sentenqa dri como provado que o arguido praticou os actos que 

considerou provados e sdo prbprios dele de fonna consciente e voluntciria, 

mas apenas esses actos, que nada tdm de ilegais. 



70. A cumplicidade tem como requisitos um duplo dolo: do agente 

relativamente aos actos que pratica e que esses actos siio instrumentais da 

prcitica por terceiro de facto ilicito. 

71. 0 s  actos praticados pelo arguido foram todos actos normais das suas 

func6es tCcnicas e todos actos licitos e obriaatbrios nelo aue, pela nrcitica 

dos actos das suas funct7es. actos licitos, niio node o arnuido ser 

condenado, ainda aue como mero nimvlice. 

rV - SOBRE AS S A N C ~ E S  

72. As sanq'es aplicadas ao arguido siio manifestamente exageradas, 

traduzindo uma absoluta falta de rigor juridic0 e de sensibilidade para a 

sua condiqiio de trabalhador subordinado e ora na situaqiio de 

desempregado. 

73. A coima aplicavel a cada uma das contra-ordenaqo'es imputadas ao 

arguido tern como limite minimo €12500 e mhimo €1250000 e foi 

aplicada ao arguido por cada uma das contra-ordenaq'es por que foi 

condenado a coima de €150000, no crimulo de €250000,00, e na sanqiio 

acesshria de 3 anos de inibiqiio do exercicio defirnq8es de administraqiio, 

direcqiio, cheJia ou JiscalizaqcSo e, em geral, de representaqiio de quaisquer 

intemediciriosJinanceiros no cimbito de alguma ou de todas as actividades 

de intermediaqdo em valores mobiliarios ou outros instrumentos 

Jinanceiros, sendo o limite de 5 anos. 

74. A mera cornparaqiio com as coimas aplicadas a outros arguidos, sem que 

corn esta comparaqiio o arguido pretenda fonnular qualquer juizo sobre a 

justiqa dessas sanq'es, mas mero juizo de comparaqiio, mostra a 

desproporcionalidade das san~6es que Ihe foram aplicadas na sua 

qualidade de crimplice, a evidenciar tambtm o juizo que pairou em tido o 

process0 relativamente ao ora recorrente. 
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75. Nos termos do disposto no ad. 405" do CdVM, deve ter-se em conta nu 

determinaqiio da sanqiio aplicada a ilicitude do facto, a mrlpa do agente, os 

beneflcios obtidos, as exiggncias de prevenqiio, a intenqio de obter 

beneficio ilegitimo e ainda a situaqiio econdmica e a conduta anterior do 

agente, o que nio foi feito ou sd o foi de forma deficiente. 

76. Tamb&m quanto aos elementos necesscirios para a determina~iio da sanqiio 

a sentenca & em parte omissa e por isso A M A T ~ R I A  DE FACT0 

APURADA k llVSUFICENTE PARA A D E C I S ~ .  

77. Tal omissiio implica a NULlDADE DA SENTENCA, nos termos do art. 

3 7 9 b 0  1, al. c), do CPP, dado que para determinaqiio da sanqiio 

apliccivel a lei obriga a ter em conta a situaqiio econdmica do agente 

78. 0 Tribunal dci como factos apurados que o arguido k casado e tem trgs 

filhos de 20, 16 e 14 anos que dependem economicamente dele e que k 

empregado banccirio fls 344), mas nada avurou sobre os seus 

rendimentos, o aue era absolutamente essencial para determinar a sua 

situaciio econdmica, elemento necesscirio para a determinaclio da medida 

da coima. 

79. E porque o Tribunal niio determinou os rendimentos do arguido tambkm 

nr70 reflectiu nu coima que Ihe aplicou os seus encargos familiares. 

80. Niio se alcanqa tambgm da sentenqa como foi tido em conta nu gradua~iio 

da coima e da sanqiio acessdria a falta de antecedentes contra- 

ordenacionais na cirea dos mercados de valores mobilicirios, sendo certo 

que o arguido & trabalhador bancririo hci mais de 21 anos. 

81. 0 arguido praticou os actos que Ihe siio imputados e pelos quais foi 

condenado no exercicio da sua actividade projissional ao serviqo do 
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Bunco, ncib podendo deixar de praticar qualquer daqueles actos porque 

emm actos licitos do exercicio das suasfincdes. 

82. Por isso que, ainda que soubesse, e ndoficouprovado que sabia, que esses 

actos seriam instrumentalizados para a prhtica de contra-ordena~des, a 

censura (culpa) teria de ser necessariamente minima a reflectir-se na 

medida da coima e nu sanciio acess6ria, o que manifestamente ndo 

sucedeu. 

83. Ora tendo em conta a licitude dos actos praticados e o grau de censura, a 

que acresce que o arguido niio tirou qualquer proveito desses actos, a 

coima aplicada a cada uma das contra-ordena~des n io  podia 

razoavelmente ser, como i ,  12 vezes superior ao minimo legal! 

84. . As sanc&s aplicadas, mesmo considerando erradamente como o Tribunal 

considerou a ilicitude e a culpa do arguido, niio deveriam ir alim do 

minimo legal para respeitarem os princbios da proporcionalidade, da 

necessidade e da culpa, princbios bhsicos do Estado de direito 

democrhtico. 

Tennos em que o Tribunal deve absolver o arguido ou, subsidiariamente, 

considerando as nulidades processuais, as contradi~des insantfveis da 

fundamentacdo e entre a fundamenta~iio e a decisiio, as omissljes, o errado 

enquadramento jun'dico dos factos dados como provados e a deficihcia dos 

factos a que a lei manda atender para deteminar as sanc6es revogar a sentenca 

recorrida e reenviar o process0 para novo julgamento, nos termos do disposto no 

art. 426 do Cddigo de Processo Penal, em ordem ci realizaciio da 

JUSTICA 

0 M O . P  respondeu na la Instancia, formulando as 

conclus6es que viio transcritas : 
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1) Por forma a sintetizar o object0 da decis5o proferida, dir-se-a que 

todos os arguidos, ora recorrentes, foram condenados pel0 tribunal 

a quo, pelo contribute de cada urn para a utilizaqiio pel0 BCP de 

um conjunto de 31 sociedades off-shore - 17 sociedades off-shore 

Cayman que, em diferentes momentos, foram detidas por 6 

diferentes off-shore sub-holding e por 2 off-shore holding; e 6 off- 

shore ditas Gdis Ferreira -, por si controladas com a finalidade de 

adquirir e transaccionar acq6es prbprias nzo declaradas como tal. 

2) As sociedades off-shore, denominadas offhore Cayman e off- 

shore Gbis Feweira, actuavam no interesse exclusivo do BCP, 

eram financiadas exclusivamente por este banco, realizavam 

operaqdes decididas tambkm em exclusivo pel0 BCP e investiam 

em acg6es proprias do mesmo, designadamente acg6es do grupo 

BCP, de uma forma exclusiva no que concerne is off-shore 

Cayman ou quase em exclusividade quanto As off-shore Gdis 

Ferreira. 

3) Assim, entre 1999 e 2006, o BCP praticou factos e realizou 

operagdes que nunca deu a conhecer ao mercado, comportamento 

que integrou uma acg5o planificada e orientada no sentido de 

deturpar a informag50 financeira para sobrevalorizar o valor do 

BCP, com impacto efectivo nas condigaes de f o r m q b  do juizo 

dos investidores em relag50 ii real situaqb daquele banco. 

4) As operag6es realizadas pelas sociedades tiverarn impactos sobre a 

s i t u q b  patrimonial, financeira e reditual do BCP, que nib foram 

reflectidos de forma verdadeira a apropriada na informq50 

diwlgada entre 2004 e 2007. 



5) Por forqa do registo do financiamento e das operaqbes realizadas 

pelas sociedades em apreqo, sobre acq6es do prhprio banco, como 

se de entidades exteriores ao grupo se tratasse, a informaqb 

financeira publicada n b  reflectia de forma verdadeira a situaqb 

do BCP. 

6) A informaqb financeira do BCP, aprovada para divulgaqiio pelos 

seus administradores, reflectia a contabilizwiio de juros e receitas 

que niio correspondiam de facto a proveitos, omitia perdas 

realizadas e potenciais nas acgbes adquiridas pelas referidas 

sociedades, assim sobrevalorizando os resultados liquidos e os 

capitais prbprios do BCP. 

7) Em consequCncia da descrita actuwiio, com os contributos de cada 

um dos arguidos, o BCP, entre 1999 e 2007, divulgou ao mercado 

informagio que niio fava uma imagem verdadeira e apropriada da 

situaqiio econ6mico-financeira daquele banco, nem dos resultados 

das operaq6es realizadas pelo mesmo, porquanto n b  as reflectia, 

nem aos respectivos prejuizos, deste mod0 se sobrevalorizando o 

BCP face ao seu real e correct0 valor, designadamente com a 

divulgaqiio dos documentos de prestaqio de contas anuais relativas 

a 2003, 2004, 2005 e 2006 e com a divulgaqiio da informqiio 

referente ti sua actividade, resultados e situaqb econ6mica e 

financeira no 3." trimestre de 2007. 

8) Acresce que, confiontados pela CMVM, 0s arguidos entiio 

presentes na reuniiio do Conselho de Administraqiio reiteraram, a 

23.12.2007, que a informaqiio financeira mais recentemente 

divulgada reflectia integralmente as perdas financeiras sofiidas 

pelas of-shore - o que tambiom niio era verdadeiro. 

9) 0 process0 de contra-ordenaqb io regulado em legislaqk 

especifica, o Regime Geral das Contra-Ordenaqbes e Coimas, 

aprovado pel0 Decreto-Lei n." 433182, de 27-10, na sua redacqiio 
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actual, e ao qua1 so subsidiariamente se aplicam as normas 

reguladoras do process0 criminal - cfr. art." 41." do RGCOC. 

10)Em matCria de recursos, o legislador consagrou no art." 73.' do 

RGCOC o respectivo regime e dele decorre aquilo que podermos 

denominar de principio de tipicidade das decisees judiciais que 

admitem recurso. 

11)Antes de mais, cumpre notar que nas respectivas motivaqces de 

recurso, alguns arguidos fazem referencia a recursos de decisces 

interlocutorias que interpuseram, declarando manter o interesse nos 

mesmos - JG, AR, FP, CB, AD, PTP e MMD -, sendo que a estes 

recursos foram atempadamente apresentadas as respostas pel0 

MinistCrio Publico, para as quais se remete integrahente, 

salientando-se, porkm, ter sido e n ~ o  defendida nEio deverern os 

mesmos ser admitidos, atento o principio da irrecorribilidade 

das decis5es ou despachos interlocut6rios, sem prejuizo da 

analise das demais mathias object0 dos recurso, o que se mantkm, 

uma vez que no procedimento de contra-ordenaqiio apenas da 

sentenqa final 6 adrnissivel recurso, em conformidade corn o 

regime especial constante do referido art." 73." do RGCO. 

12)No que respeita aos vicios da sentenqa invocados pelos ora 

recorrentes, conclui-se que as questties em causa foram todas 

devidamente abordadas pela sentenqa proferida e que apenas se 

poderia discutir o mkrito e nfo a nulidade da sentenqa, a que 

acresce nfo consubstanciar o dever de fundamentaqfo tratar de 

todos e cada urn dos argumentos das defesas, por mais desconexos 

que sejam com a nossa ordem juridica, cornpetindo ao tribunal a 

quo o reconhecimento das questees suscitadas e dar-lhes uma 

soluqao fimdamentada, o que fez. 
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13) Em especial, no que conceme a invocada omissiio ou falta de 

fundamentaggo na sentenga no que respeita L condigces sbcio- 

economicas dos arguidos, entende-se, como a maioria da 

jurisprudhcia, que a ausCncia de prova da condiggo social, pessoal 

e econbmica do arguido, em caso de decisfo condenatbria, e 

susceptive1 de integrar o vicio de insuficiencia para a decisiio da 

matkria de facto provada, previsto pel0 art." 410.O, n." 2, alinea a), 

do C6digo de Processo Penal, porkm, tal vicio so se verificara 

quando @ se tenha provado relativamente a situagiio social, 

pessoal e economica do arguido, sendo que a jurisprudCncia 

referenciada respeita a especifica situagfo em que o arguido nfo 

esteve presente durante o julgamento. 

14)Cumpre notar, porkm, constar consta do elenco dos factos dados 

como provados na sentenga recorrida, elementos respeitantes a 

situagiio profissional, economica e familiar dos arguidos. 

15)Com efeito, resultando do elenco dos factos provados o percurso 

profissional dos arguidos e, especificadamente, a sua actual 

situagfo profissional e familiar, das quais, em sintese, resultou a 

conclusiio do tibunal a quo de que os arguidos beneficiam de uma 

situaggo sbcio-economica elevada ou, pel0 menos, acima da mkdia, 

n b  se compreende como podem os ora recorrentes vir agora 

questionar tal conclusib, atk porque todos os arguidos estiverarn 

presentes em julgamento e participaram activamente no mesmo, 

tendo contibuido abundantemente com factos, elementos 

probatorios, provas e meios de prova, mas nada apresentaram que 

contradissesse os factos jii resultantes dos autos e que resultaram do 

julgamento, os quais form dados como provados, designadamente 

no que respeita h sua comprovadamente elevada ou, pelo menos, 

acima da mkdia, situqiio sbcio--econbmica, sendo que, mesmo em 

sede de recurso, os arguidos continuam a n b  apresentar quaisquer 
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factos ou elementos que ponham em causa as conclus6es do 

tribunal a quo. 

16) Em verdade, relembra-se que a sentenga condenatoria C proferida 

em sede de impugnagiio judicial de decisiio condenatoria da 

entidade administrativa, pela qua1 foram fixadas as sang6es tendo 

jh em conta a situagiio economics, profissional e familiar dos 

arguidos e, tendo o tribunal a quo julgado como provados factos 

que confirmam tal situaqiio e tendo julgado a adequagiio e 

proporcionalidade das sangaes, t natural que as tenha mantido, 

tendo em vista as finalidades da punigiio e prevengiio, geral e 

especial, que regem a sua fixaqh, face ?t manutengiio da 

condenagiio dos arguidos pelas infiacg6es contra-ordenacionais 

imputadas. 

17) E embora possam niio constar da sentenga a indicaqiio de valores 

especificos dos rendimentos dos arguidos, constam claramente, 

como se disse, a ocupaqiio profissional que tiveram ao longo dos 

anos, lernbre-se que sempre em cargos de alta direcgiio de 

entidades economicas, financeiras e bancibias, em especial, cujos 

rendimentos - para altm de em muitos casos serem expressamente 

divulgados em geral pelos meios de comunicagiio social ... - siio 

reconhecidamente elevados, atendendo especialmente ii mCdia 

nacional, sendo, alih, habitual os tribunais darem como provada a 

situaqiio s6cio-economics dos arguidos recorrendo a elementos 

indiciikios, at6 porque, no final, sempre se t e d  de fazer um juizo 

qualitativo relativamente a essa situagiio, por forma a obter 

parhetros para a quantifica@o da sangh a aplicar, reiterando-se 

nada ter sido apresentado aos autos que contradissesse a situagiio 

socio-econbmica dos arguidos jb resultante da decisiio condenatbria 



proferida pela entidade administrativa no que respeita as sanq6es 

fixadas. 

18)Os arguidos, que vtem agora acusar o tribunal de omissfo de 

pronhcia por nfo ter conhecido da quest30 da prescriqfo, quando 

nfo a alegaram anteriormente, nfo constando qualquer refertncia a 

esta matkria das impugnaqdes judiciais apresentadas, pel0 que o 

tribunal niio tinha de a conhecer. 

19)AliBs, conforme se explicita infra, na data em que a sentenqa foi 

proferida n b  se verificava ainda qualquer prescrigfo - tendo em 

conta, em especial, a classificaqfo das infracg8es em causa como 

ilicitos duradouros e apenas se iniciar a contagem do prazo de 

prescriqfo com a cessqfo dos efeitos do ilicitos, ap6s a 

consumaqiio dos mesmos -, pel0 que, niio se verificando aquela 

situaqfo e nfo tendo a prescriqb sido invocada at6 enti0 por 

qualquer urn dos arguidos, o tribunal, ainda que oficiosamente, n b  

teria de conhecer a questiio. 

20)De todo o modo, ainda que se entendesse que se verificava a 

excepqiio de prescriqfo e que o tribunal deveria ter conhecido 

oficiosamente da mesma, com o que niio se concorda, nunca tal 

seria fundamento para que os autos baixassem it primeira insthcia 

para conhecimento da quest30 (o que sb contribuiria para a demora 

na decisfo e o aumento do risco, se n3o a certeza, de mais 

prescrigdes) e, muito menos, para a repetiqk do julgamento, uma 

vez que o Tribunal da Relqiio sernpre poderia conhecer da 

prescriqb - em conformidade com o art." 75.", n." 2, alinea a), do 

RGCO -, at6 porque tal implicaria meramente que, na sequtncia da 

verificagfo de qualquer prescrigfo, o tribunal simplesmente 

procedesse a novo c h u l o  juridico, ponderando as sanqaes finais 

tendo em conta os factos provados na sentenga recomda, nunca se 

justificando a repetiqk do julgamento. 
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21)No que respeita A invocaqiio pelos recorrentes da prescriqb do 

procedimento de contra-ordenaqiio, cumpre atender ao disposto no 

art." 4 la.", n." 1, do CVM, que prescreve que o procedimento pelas 

contra-ordenaqaes prescreve no prazo de cinco anos. 

22) 0 prazo de contagem da prescriqiio niio se conta a partir da prhtica 

da contra-ordenaqiio, mas a partir do momento em que o facto se 

tiver consumado ou cessado, de acordo com o disposto no art." 

1 19.", n."s 1 e 4, do Codigo Penal, ex vi do art." 32." do RGCO. 

23) Nos termos do art." 5." do RGCO, o fk to  considera-se praticado 

no momento em que o agente actuou ou, no caso de omissiio, 

deveria ter actuado, independentemente do momento em que o 

resultado tipico se tenha produzido. 

24)O dever de divulgar informaqiio com os requisitos de qualidade 

previstos no art." 7." do CVM 6 um dever de resultado, pel0 que a 

consumaqiio do ilicito s6 se verifica com o resultado. 

25) Contudo, a par dessa classificaqFio do ilicito em causa como sendo 

de resultado, em conformidade com um critkrio de resultado 

material (que op6e os ilicitos de resultado aos de mera conduta ou 

formais), pode o ilicito ser ainda classificado de acordo com um 

critkrio do bem juridico e em especial um critkrio de duraqiio da 

l e s b  do bem juridico, de acordo com o qua1 os ilicitos podem ser 

divididos em instantheos ou em duradouros, tambh 

denominados de permanentes. 

26) As contra-ordenqaes em causa nos presentes autos e pelas quais os 

arguidos fo rm condenados classificam-se como sendo duradouras 

ou pemanentes, a semelhanqa da classificaqiio de ilicitos criminais 
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como crimes duradouros ou permanentes, uma vez que a l e sb  do 

bem juridico tutelado pela norma contra-ordenacional nlo ocorre 

num instante ou nlo se traduz na produqb de um evento cuja 

dwaqlo seja instantilnea, mas, ao invks, a consumaqb prolonga-se 

no tempo. 

27)Deste modo, embora a consumaqlo do ilicito ocorra com o inicio 

da ledo do bem juridico, s6 tennina com a cessaqb da lesb. 

28) 0 ilicito contra-ordenacional decorrente da violaqb do dever de 

divulgar informaqiio com os requisitos previstos no art. 7." do 

CVM, ainda que pressuponha a ocorrhcia de urn resultado, um 

evento que seja consequgncia da actividade do agente e com o qua1 

se dci a consumaqlo do ilicito, atento o prolongamento dos seus 

efeitos no tempo decorrente da manutenqiio, por vontade do agente, 

do estado antijm'dico tipico, 6 t a m b h  um ilicito contra- 

odenacional duradouro. 

29) Nas contra-ordenaqces previstas no CVM, o bem juridico tutelado 

pelo dever de prestagiio de informqiio qualitativa, que se encontra 

em anilise nos presentes autos e subjacente a todo o direito dos 

valores mobilihios, t a seguranqa do investimento e a confianqa no 

mercado, enquanto condiqdes essenciais ao regular funcionamento 

deste. 

30)Assim, os ilicitos contra-ordenacionais em causa nos presentes 

autos, face ao disposto nas disposiqces conjugadas dos art." 7.O, 

388." e 389." do CVM, consumam-se corn a divulgaqb ao mercado 

de informqiio que niio dava uma imagem verdadeira e apropriada 

da s i t u q b  econ6mico-financeira do BCP, nem dos resultados das 

operaqks realizadas pel0 mesmo, porquanto n h  as reflectia, nem 

aos respectivos prejuizos, sobrevalorizando-se o BCP Eace ao seu 

real e correct0 valor. 
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31) A aprovqiio e divulgaciio dos documentos de prestaciio de contas, 

designadamente no SDI, respeitantes ao ano de 2003 efectuou-se 

em 31.03.2004, a aprovaciio e didivgaczo dos documentos de 

prestaciio de contas respeitantes ao ano de 2004 efectuou-se em 

1 1.04.2005, a aprovqiio e divulgagb dos documentos de prestaqb 

de contas respeitantes ao ano de 2005 efectuou-se em 20.04.2006, a 

aprovqiio e divulgqk dos documentos de prestaqiio de contas 

respeitantes ao ano de 2006 efectuou-se em 28.06.2007, a 

aprovaciio e divulgqfo dos documentos de prestacfo de contas 

respeitantes ao 3." trimestre do ano de 2007 efectuou-se em 

06.1 1.2007 e o comunicado do BCP declarando, em sbu l a ,  que a 

informqiio financeira divulgada reflectia integralmente as perdas 

financeiras sofiidas pelas of-shore, o que t a m b h  niio era 

verdadeiro, data de 3 1.12.2007. 

32)Estas datas correspondern As datas de consumqk dos ilicitos de 

contra-ordenaciio em causa nos presentes autos. 

33)Contudo, atendendo ao bem juridic0 tutelado pelas nomas 

punitivas, a seguranca do investimento e a confianca no mercado, 

obtida mediante a prestaqfo de infomqiio qualitativa a esse 

mercado, que seja completa, verdadeira e licita, nota-se que a 

s i t u q k  de v io lqb  do dever de prestaqiio de inforrnqk nesses 

termos, ainda que consumada na data da sua divulgaciio ao 

mercado, manteve-se no tempo. 

34)Na verdade, o teor dos documentos de prestaqk de contas 

respeitantes a determinado period0 corresponde a informqk que 6 

atendida e utilizada pel0 mercado e pelos seus operadores, 

investidores e demais intervenientes, pel0 menos at6 t i  aprovqiio e 

divulgack da prestaqiio de contas subsequente, sendo que o teor 
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dos documentos de prestagiio de contas mantbm durante todo esse 

perlodo a influhcia no mercado e seus operadores. 

35) Ou seja, a antijuricidade de uma prestaqiio de contas que transmite 

uma informaqiio n k  verdadeira, n b  completa e niio licita, 

continua a vigorar durante todo o tempo em que a prestaqk de 

contas mantenha a sua validade como referhcia para o mercado e 

apenas cessa com a correcqh da mesma, mediante fornecimento de 

informaqb avulsa nesse sentido, ou mediante nova aprovaqb de 

contas, mesmo que o teor desta corresponda igualmente a 

informaqiio niio verdadeira, niio completa e niio licita, pois com a 

aprovaqiio e divulgaqiio da mesma cessa a validade da informaqh 

anterior e verifica-se uma renovaqiio da resoluqiio contra- 

ordenacional. 

36)Conclui-se que, quantos As infiacqaes contra-ordenacionais em 

causa nos presentes autos, prologa-se no tempo a consumaqb do 

correspondente ilicito de contra-ordenaqao e as mesmas podem ser 

classificadas como duradouras. 

37)Nos presentes autos, constata-se que o teor dos documentos de 

prestaqiio de contas respeitantes ao ano de 2003 aprovados e 

divulgados em 31.03.2004 manteve-se atk A aprovaqb e 

divulgqb dos documentos de prestaqilo de contas respeitantes ao 

ano de 2004, efectuada em 11.04.2005, designadamente por 

vontade dos seus responsiiveis, na medida em que a informaqiio 

prestada niio foi corrigida e, de igual mod0 se procedeu 

relativamente aos documentos de prestaqiio de contas subsequentes, 

vigorando a informagilo resulta dos documentos de prestagb de 

contas do ano de 2004 at6 a aprovaqh e divulgaqb dos 

documentos de prestaqiio de contas respeitantes ao ano de 2005, 

efectuada em 20.04.2006, e vigorando a informaqh resulta dos 

documentos de prestagb de contas do ano de 2005 atk i aprovaqb 

e divulgaqh dos documentos de prestaqk de contas respeitantes 
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ao ano de 2006, efectuada em 28.06.2007, e vigorando a 

informqb resulta dos documentos de prestaqio de contas do ano 

de 2006 at6 a aprovqiio e divulgaqb dos documentos de prestaqio 

de contas respeitantes ao ano de 2007. 

38)Em consequgncia da classificqb operada do ilicito contra- 

ordenacional em causa como sendo um ilicito duradouro, o prazo 

de prescriqk do procedimento de contra-ordenqio s6 se conta a 

partir da cessqiio da consumaqiio, at6 porque a manutenqiio do 

estado ilicito depende da vontade do seu agente - art." 1 19.O, n.O 1, 

e n." 2, alinea a), do C6digo de Processo Penal, ex vi do art." 32." 

do RGCO -, sendo que, quanto a cumplicidade, atento o principio 

da acessoridade vigente, o inicio do prazo conta-se por refergncia 

ao facto do autor, i.e., o prazo de prescriqio do procedimento 

contra o cbplice come desde o dia da consumaqb do facto 

principal - art." 119.", n." 3, do C6digo Penal, ex vi do art." 32.' do 

RGCO. 

39) A l h  do mais, em conformidade corn o disposto no art." 28.", n." 1, 

do RGCO, o prazo de prescriqb do procedimento de contra- 

ordenaqk interrompe-se: a) corn a comunicqio ao arguido dos 

despachos, decisces ou medidas contra ele tomadas ou qualquer 

notificqk; b) com a realizaqb de quais quer diliggncias de prova; 

c) corn quaisquer declarq6es que o arguido tenha proferido no 

exercicio do direito de defesa, sendo que, em conformidade com o 

n." 3 do referenciado artigo, a prescriqio do procedimento tern 

sempre lugar quando, desde o seu inicio e ressalvado o tempo de 

suspensb, tiver deconido o prazo de prescriqb acrescido de 

metade, sendo que a intermpqb anula todo o prazo prescricional ja 

decorrido, implicando um novo inicio de contagem - art." 12 1 .O do 

C6digo Penal, ex vi do art." 32." do RGCO. 
339 



40)Nos termos do art." 27."-A, n." 1, do RGCO, o prazo de prescricio 

do procedimento de contra-ordenagio suspende-se: a) durante o 

tempo em que o procedimento n b  puder legalmente iniciar-se ou 

continuar por fdta da autorizwiio legal; b) estiver pendente a partir 

do envio do process0 ao Ministkrio Mblico at6 ii sua devolucb a 

autoridade administrativa, nos termos do art." 40."; c) estiver 

pendente a partir da notificqb do despacho que procede ao exame 

preliminar do recurso da decisio da autoridade administrativa que 

aplica a coima, atb a decisiio final do recurso, sendo que, em 

conformidade com o n." 2 daquele artigo, quanto ao casos 

correspondentes k alinea b) e c), a suspensb niio pode ultrapassax 

os seis meses, sendo que a suspensio da prescricilo impede que o 

prazo de prescricio decorra quando se verificar e enquanto se 

mantiver a causa que o determinou. 

41)Nos presente autos, corn a notificqio aos arguidos do despacho 

nos termos do qud se procede ao exame preliminar do recurso, 

datado de 02.05.201 1 - a fls. 30122 a 30124 -, previsto no art." 64." 

do RGCO, verificou-se a intermpcZo do prazo de prescricb - art." 

28.", n." 1, alinea a), do RGCO -, mas tam& a suspensio do 

prazo - art." 27."-A, n." 1, alinea c), o RGCO. 

42) Como se referiu ji supra, o prazo de prescriciio do procedimento 

pelas contra-ordq6es previstas no CVM 6 de cinco anos, 

correspondendo a sete anos e seis meses o prazo m i k h o  de 

prescricb previsto no art." 28.", n." 3, do RGCO, acrescido do 

prazo miximo de seis meses de suspensio do prazo de prescri*, 

nos termos do referido artigo, conjugado com o art." 27.O-A, n." 1, 

alineas b) e c), e n." 2, do RGCO. 

43)Assim, quanto i infrac@io contra-ordenacional respeitante A 

aprovacio e divulgqk dos documentos de prestaq50 de contas do 

ano de 2003, a contagem do respectivo prazo de prescricio apenas 
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se teria iniciado em 11.04.2005, com a aprovqb  e divulgqb dos 

documentos de prestagio de contas respeitantes ao ano subsequente 

de 2004, atento o caracter duradouro da inhcqio, como se expds 

supra, pel0 que o prazo mbirno de prescriqb, nos termos do art." 

28.", n." 3, do RGCO, apesar e atendendo As verificadas causas de 

intermpgiio e suspensb do prazo, corresponde a oito anos e tera, 

entretanto terminado em 1 1.04.201 3. 

44) Porem, ainda que se verifique agora o decurso do prazo miximo de 

prescrigb quanto A inhcqio respeitante A aprovaqio e divulgqio 

dos documentos de pres@b de contas do ano de 2003, tal 

prescriqiio ainda nio tinha ocorrido na data em que foi proferida a 

sentenga condenatoria, em 18.0 1.20 13, pelo que, de qualquer 

modo, e ainda que a prescriqiio seja de conhecimento oficioso, 

nunca se teria verificado omissb de pronhcia, o que acresce a 

tudo o ja explicitado supra quanto a este vicio que foi invocado por 

recorrentes, e, por maioria de raziio, a prescriqk n b  se verifica 

quanto is demais infracgiks relativas a factos subsequentes. 

45) De qualquer forma, reiterando-se nio se ter verificado a prescrieo 

do procedimento quanto h demais infracqdes, mantendo-se a 

validade da sentenga condenatbria quanto a estas, ainda que se 

conclua pela verificqb de uma prescriqiio, o Tribunal da Relaqb 

pode conhecer da quest50 e declarar uma condiqiio de extinqiio do 

procedimento contra-ordenacional nessa parte - neste sentido, vide 

PINTO DE ALBUQUERQUE, in Comentdrio do Regime Geral 

das Contra-Ordenaq6esY Universidade Catolica Portuguesa, 20 1 1, 

phg. 3 13, in jine -, em acordo com o recurso de revista alargada 

previsto quanto ao recurso da sentenqa em procedimento de contra- 

ordenaqb, nos termos do art." 75.", n." 2, alinea a), do RGCO, 

sendo que a consequhcia de uma tal declaraqb de prescrigio seria 
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apenas a realizqiio de um novo c h u l o  juridico concreto, 

ponderando-se a coima e demais san~6es finais tendo em conta os 

factos provados na senten~a condenatoria. 

46) As invoca~6es de inconstitucionalidades processuais e materiais s6 

podem ser julgadas improcedentes. 

47)A senten~a recorrida mostra-se bern fundamentada de facto e de 

direito, nio padecendo de qualquer vicio. 

48)Consta da senten~a recorrida a descrigiio das provas em geral e 

uma critica geral da prova, mas tambkm uma descriqiio das provas 

relativas a cada um dos arguidos, tendo sido feito um exarne critico 

das provas em relqio a cada um deles especificamente. 

49)Com efeito, vigora no nosso sistema juridico o principio da livre 

apreciqio da prova pel0 julgador, consagrado no art." 127.' do 

C6digo de Processo Penal e o qual se traduz na procura, pel0 

julgador, da obtenqio da verdade material, socorrendo-se das 

regras da experigncia comum e utilizando critkrios 16gicos e 

objectivos para a aquisiqb e a avalia~io do conhecimento 

pretendido, sem prescindir da subjectividade inerente ii livre 

convicqfio do julgador, a qual terii de ser devidamente motivada e 

fundamentada de forma a ser objectiviivel; 

5O)Os factos provados integram todos os elementos objectivos e 

subjectivos dos ilicitos pelos quais os arguidos form condenados, 

subsurnindo-se claramente nas normas contra-ordenacionais 

substantivas invocadas e n b  se tendo verificado qualquer causa de 

exclusb da ilicitude ou da culpa; 

51) As coimas e san~6es acesdrias aplicadas aos arguidos condenados 

mostram-se bem e legalmente aplicadas e doseadas, mesmo em 
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sede de c h u l o  juridico, salvaguardando-se o ja referenciado em 

sede de prescriqb. 

52)Assim, nos termos e com os fundamentos expostos, os recursos 

devem ser julgados improcedentes e ser mantida a decido 

recomda. 

53) No que concerne a requerida realizaqzo de audiencia, ao abrigo do 

disposto no art.", n." 5, do Codigo de Processo Penal, niio se pode 

olvidar que o mesmo tem de ser lido a luz dos poderes de cogniqh 

do Tribunal da Relaggo nas contra-ordenaqaes, que, por forga do 

art." 75." RGCO, conforme referido supra, siio os de um tribunal 

de revista, pel0 que apenas pode conhecer de Direito e, em relaggo 

a materia de facto, nos termos do artigo 410.", n." 2 C6digo de 

Processo Penal, apenas pode ser sindicada a racionalidade 

demonstrativa da sentenga luz do seu prhprio texto. 

54) Considerando que, como resulta das motivaghes apresentadas, os 

arguidos pretendem discutir uma nova apreciaqiio dos factos, C 

precis0 atentar ao h b i t o  da audihcia que se pretende seja 

realizada, uma vez que a sua realizagb n5o pode ser transformada 

num expediente para criar urna dupla jurisdiqb que niio existe em 

processo contra- -0rdenaciona1, conforme jA se elaborou supra, 

o que significa que as alegaqaes niio podem ter por tema a 

discussgo da factualidade, uma reapreciaqiio ex novo dos factos, 

mas apenas, como se disse, o Direito e a racionalidade 

demonstrativa da sentenga tendo em conta o seu prbprio texto. 
* 
Nestes termos, n8o devem os recursos dos arguidos ser conhecidos na 

parte em que respeitam aos alegados vicios da fase administrativa do processo, 

aos alegados vicios de conduggo do julgamento e ainda A discussC40 da matkria de 
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facto, devendo os recursos, de qualquer modo, ser julgados improcedentes, 

mantendo-se a decisb recorrida, 

com o que V. Ex.as f a r b  a jS costurnada Justica. 

Respondeu tambbm o Conselho Directivo da Comissiio do Mercado de Valores 

Mobilihrios, juntando o articulado constante dos autos, de fls. 39001 a 39328, com 

as conclus6es que se transcrevem: 

1) Conclus5es 

1. Quanto ao arguido Luis Manuel Neto Gomes: 

1) Em matkria de facto, mais uma vez o que o arguido pretende C uma 

reapreciaqiio dos factos, treslendo a sentenqa e nela encontrando 

contradig6es e lacunas que niio existem: 

a) A destrinqa entre factos provados e niio provados niio esgota os 

factos que tem de constar de uma sentenqa, na medida em que, 

por a subsunq8o n b  ser urna operaqiio 16gico-formal, medeiam, 

entre os factos provados e a subsunqiio, factos instrumentais (que 

reforqarn os factos provados), ilqaes, valorqbes e sinteses, pelo 

que a recapitulagiio dos factos apenas demonstra o rigor da 

subsunqiio pel0 tribunal a quo ao expor metodicamente as 

premissas que a ela conduzem e niio qualquer omissiio ou 

contradiqiio com os factos dados como provados. 

b) A sentenqa dA como expressamente provados n5o apenas o dolo 

do arguido, mas a dupla refertncia ao dolo dos autores. 

c) N b  apenas niio era urn mero empregado do BCP, mas urn seu 

gestor com elevadissima posiqb no banco, como o simples facto 

deser um mero empregado niio significaria por si s6 exclusiio de 

responsabilidade. 

2) Em sede de direito, apenas invoca o facto de niio ter 

naturalisticamente divulgado contas, o que jS se demonstrou ser 

irrelevante por a inf'raqiio em causa niio ser de miio pr6pria. 

3) Em sede de medida da sanqiio, apenas remete para os argumentos 

relativos A situaqio econ6mica, jh antes rebatidos. 
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Artigo I. Parte V - Pedido de realizaciio de audiCncia junto do Tribunal 

da Relacgo de Lisboa 

2. Vhios dos arguidos requerem a realizaqiio de audigncia prevista no artigo 

41 I.", n." 5 CPP. Este 6 o caso dos arguidos Filipe pinhall, Ant6nio 

~ o d r i ~ u e s ~ ,  Christopher de ~ e c k ~ ,  Alipio ~ i a s ~ ,  Teixeira pintoS e Luis 

~ o m e s ~ .  N5o se nega a legitimidade de tal pedido. No entanto, como ja 

antes se demonstrou, os arguidos pretendem discutir urna nova apreciaqb 

dos factos. 

3. Ora, o artigo 41 1 ." n." 5 CPP tem de ser lido A luz dos poderes de cogniqiio 

do Tribunal da Relaqiio nas contraordenaqdes, que, por forqa do artigo 75." 

RGCORD s5o os de um tribunal de revista. Significa isto que apenas pode 

corihecer de Direito e, em relaqk a mathria de facto, nos termos do artigo 

410.", n." 2 CPP apenas sindica a racionalidade demonstrativa da sentenqa A 

luz do seu pr6prio texto. 

4.. Niio 6, nem pode ser, transformado num expediente para criar uma dupla 

jurisdigiio, que n b  existe em contraordenaqdes, o que significa que as 

alegafies n k  podem ter por tema a discuss50 da factualidade, uma 

reapreciagzo ex nouo dos factos, mas apenas o Direito e a racionalidade 

demonstrativa da sentenqa tendo em conta o seu pr6prio texto. 

' Conclusb 1 do recurso do arguido Filipe Pinhal. 
Alegafles Ant6nio Rodrigues a p. 1 .  
Alegafles Christopher de Beck n.Os 2 14 e 21 5. 
A l e g e e s  de Alipio Dias ap. 1 e conclusbes COMVII. 
' Alega~bes Teixeira Pinto n.O 14. 

P. 68 do recurso do arguido Luis Gomes. 



Artigo lI. Conclus8es 

Parte I - Enquadramento geral 

Excesso de litigtlncia, contradi~iio entre as defesas e 

artificialidade dos problemas suscitados 

1. 0 s  arguidos foram condenados por Sentenga que, apos 16 meses de 

produgiio de prova, de discussiio dos factos e do direito, em contraditorio 

pleno, confirmou a Decisb da CMVM e negou provimento As impugnqaes 

judiciais. 

2. Nos recursos agora apresentados os arguidos pretendem fazer passar a ideia 

de que a Sentenqa recorrida padece de inheras  nulidades, vicios 

processuais e mesmo de inexistgncia juridica. 0 que, niio sendo verdade, 

corresponde ao padriio de defesa que os arguidos, desde a origem do 

processo, vgm seguindo. Corn efeito: 

a) Antes de a sentenga ter sido proferida os arguidos elogiaram o poder 

judicial, reputando-o de verdadeiramente independente (por pretenso 

contraste com a CMVM). Agora, uma vez condenados, os arguidos 

insultam de forma injusta o Tribunal recorrido que chegam mesmo a 

designar de "departamentopublico subordinado a C m ' ;  

b) Niio obstante os arguidos terem sempre dito que pretendiam vencer pel0 

m6rito (por forma a "repararem a sua honra"), os recursos centram-se 

essencialmente em questdes de indole processual, na senda de outros 

recursos autbnomos ja apresentados pelos arguidos (nas fases 

administrativa e judicial) que vieram, at6 ao momento, a ser todos 

julgados inexoravelmente improcedentes; 

c) Boa parte dos pmblemas suscitados pelos recorrentes siio falsas 

questaes, que nem sequer ti?m raziio de ser, sem adesiio ao julgamento 

ou A sentenga recorrida, ngo tendo as pretensaes dos recorrentes 

qualquer apoio na letra da lei, nem suporte doutrinhrio ou 

346 



Tribunal da Relaqb de Lisboa 
Rua do Arsenal Letra G - 1 100438 

Tel: 213222900 - Fax 213222992 . Email: mmio@lisboa.tr.mi.Pt 

jurisprudential, sendo antes meros pretextos para obnubilar a substincia 

do caso e continuar uma litigiiacia que vem ja da fase administrativa. 

3. 0 excess0 de litigancia dos arguidos 6 manifesto e leva-os, ademais, a 

incorrer em inhneras inconsistCncias consigo mesmos e em contradiqces 

entre as diferentes defesas, que apenas evidenciam (i) a ausCncia de raziio do 

alegado e (ii) a pretensiio em criar mora processual (maxime quando exigern 

prolaqiio de nova sentenqa ou mesmo de novo julgamento) visando com isso 

obter prescriqces. 

(Cfr. pp. 5-9 das presentes alegaq6es) 

Dos recursos e seus limites 

1 .  0 s  arguidos tCm todo o direito de recorrer da Sentenqa que os condenou, 

mas tCm antes de mais de o fazer em conformidade com a lei processual 

vigente. Pelo que os recursos devem ser liminarmente rejeitados na parte em 

que respeitam (i) aos alegados vfcios da fase administrativa do processo, (ii) 

aos alegados vicios de conduqiio do julgamento e (iii) A mat&ia de facto 

(v.g. pretensiio de reapreciqiio ex nouo da factualidade, confronto dos 

factos provados da sentenqa com segmentos das gravmes de prova ou com 

factos alegados que niio constam do texto da sentenqa) - artigos 73." e 75." 

RGCORD, 414."/2 e 420."/l/b do CPP. 

2. A parte dos recursos que pode ser conhecida deve ser julgada improcedente 

pelas razces desenvolvidas que se ifio sintetizar. Mas nil0 sem antes se 

passar a explicar a substincia do presente caso: 

(Cfr. p. 10) 

3' 

0 mod0 de execu~Ho do ilicito: as off-shore, 



os neg6cios ABN e os neg6cios imobilihrios 

0 s  arguidos foram condenados pel0 Tribunal a quo pelos contributos que deram 

para a ocultagb de perdas do BCP que foram originalmente geradas atravks de 

dois grupos de off-shore que (i) atuando no interesse exclusivo do BCP, (ii) 

financiadas em exclusivo pel0 BCP, (iii) realizaram operagdes decididas em 

exclusivo pel0 BCP (iv) e investiam em qdes do p p o  BCP exclusivamente (no 

caso das off-shore Cayman) ou quase exclusivamente (no caso das off-shore ditas 

G6is Ferreira), (v) aproveitando-se do facto de as off-shore terem sido durante 

anos menos reguladas, nos seguintes termos, e em sintese: 

a) As off-shorecayman foram constituidas em 1999 e eram detidas 

indiretamente a 100% pel0 BCP. 

i. Perante a pressgo regulatoria em relagso is off-shore, em fins de 2002 e 

inicios de 2003 a sua ligagiio ao BCP foi duplamente ocultada: (i) 

constituindo tr2s UBO (beneficiaries) ficticios (ii) e transformando as 

agdes BCP que detinham (em quantidade superior a 5% do capital do 

Banco) em "ABN notes", titulos que, embora estivessem plenamente 

expostas ao risco das qdes  BCP, nominalmente n?io apareciam ligadas 

ao p p o  BCP. 

ii. Perante novo aumento da press% regulatbria das off-shore, em fins de 

2003 os agentes do BCP tiveram de proceder a abertura de contas em 

nome dos UBO ficticios e preparararn o passo seguinte de ocultag50, a 

passagem para a "vertente imobilihia". 

iii. Primeiro, o BCP passou a off-shore DAZLA e a sua participada Edificios 

Atlhtico para o nome de Miguel Paupkrio (at6 e n t k  Administrador de 

sociedades do Grupo BCP). Depois, em Margo de 2004, em t r b  dias 

seguidos, foram tornados novos passos de ocultaggo: no dia 24, as 

dividas das off-shorecayman foram todas concentradas e passadas para 

uma outra off-shore, a Townsend (nominalmente uma off-shore G6is 

Ferreira); no dia 25, o BCP emprestou mais de €600 milhdes a Edificios 

Atlhtico, e, no dia 26, a EdiAcios Atlktico adquiriu a Townsend. Com 

este dinheiro a Edificios Atlhtico pdde passar 585 milhaes de euros A 

Townsend, que assim pagou a divida ao BCP (corn dinheiro vindo do 

proprio BCP), apagando-se desta forma as dividas das off- 

shorecayman. 
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iv. No entanto subsistia um problema: a elevada divida da Edificios Atlhtico 

para com o BCP. A Edificios Atlhtico niio tinha capacidade de saldar 

divida de tiio elevado montante que, inclusivamente, suscitou avisos do 

auditor externo do BCP desde 2004. 

v. Esta divida veio a ser "saldada", atk finais de 2007, basicamente atravks de 

dois mecanismos: a sobrevalorizaqio ficticia de alguns ativos da 

Edificios Atliintico (da ofl-shore Juwain que detinha o "Terreno de 

Santo Antonio" (em hulk)  e uma participagiio no projeto "Baia de 

Luanda"), que permitiu A Edificios Atlhtico apagar parte da sua divida 

ao alienh-10s (sobreavaliados, portanto) ao BCP, e, no restante, com 

operaqbes atravks da Comercial Imobiliiria e o Fundo de Pensbes do 

BCP (que, com isso, veio a incorrer em perdas de mais de € 1 15 

milhaes) que permitiram diluir a divida da Edificios Atlhtico. 

b) As ofl-shore Gois Ferreira foram constituidas em 1996 tendo desde a origem 

dois UBO (beneficibios) ficticios. 

i. Como formalmente niio havia nenhuma ligaqio ao BCP nio foi necesshio 

em relaqio a estas constituir (novos) UBO ficticios. 

ii. Perante a acumulaqiio de perdas destas ofjlshore a solugiio foi, nio a de 

anular a divida (write-ofi que suscitaria as suspeitas dos auditores 

externos), mas continuar a renovar os seus crkditos, atk, entre 2006 e 

2007, estes terem sido cedidos por um valor simbolico a empresas 

terceiras, ocultando assim a sua incobrabilidade e as respetivas perdas. 

(Cfr. pp. 10- 14) 

A (mh) qualidade da informaqQo financeira 

Assim, em consequencia dos contributos dos arguidos, o BCP entre 1999 e 2007 

divulgou ao mercado informqk financeira que nio dava urna imagem verdadeira 

e apropriada da situaqiio econdmico-financeira do Banco e dos resultados das 

openq6es por esta realizadas porquanto niio refletia aquelas operqaes e os 
349 



respetivos prejuizos, sobrevalorizando o valor do BCP, o que corresponde ii 

prktica de vhias contraordenaq6es nos termos dos artigos 7." e 3 89." do CdVM. 

(Cfi. p. 15) 

0 contributo dos arguidos 

Em face das infiag6es praticadas, os arguidos foram condenados pelo Tribunal a 

quo, na medida da sua contribuiqiio para a divulgaqiio de informaqgo sem a 

qualidade devida (artigo 7." do CdVM): 

a) Em relaqiio aos docurnentos de prestqiio de contas referentes aos 

anos de 2003 a 2006 sib responsiveis a titulo doloso: 

(i) os arguidos Jorge Manuel Jardim Gonqalves, Filipe de 

Jesus Pinhal, Antonio Manuel de Seabra e Melo Rodrigues, Christopher 

de Beck, Antbnio Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques, por 

terem aprovado e dado concordincia aos documentos de prestaqiio de 

contas, para al6m de terem praticado factos com impacto patrimonial; 

o arguido Miguel Pedro Lourenp Magalhbs Duarte 

na qualidade de chplice. 

b) Em relaqiio aos documentos de prestagiio de contas referentes aos 

anos de 2004 a 2006 6 igualmente responsavel a titulo doloso Luis Manuel 

Neto Gomes na qualidade de chplice. 

C) Em r e l q k  aos documentos de prestqiio de contas referentes ao 

ano de 2006 6, igualmente, responsavel, a titulo negligente, Alipio Barrosa 

Pereira Dias, por ter aprovado e dado c o n c o r ~ c i a  aos referidos 

docurnentos de prestqiio de contas, para a l h  de ter praticado factos com 

impacto patrimonial. 

d) Em relaqiio aos documentos de prestaqiio de contas referentes aos 

anos de 2005 e 2006 6, ainda, responshvel, a titulo negligente, o arguido 

Paulo Jorge de Assunqiio Rodrigues Teixeira Pinto por ter aprovado e dado 

concordincia aos referidos documentos de prestaqb de contas, para alkm de 

ter praticado factos com impacto patrimonial. 

e) Em relaqb B informqiio referente ii atividade, resultados e 

situa~ib econbmica e financeira do BCP no 3." trimestre de 2007 siio 
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responshveis os arguidos Filipe de Jesus Pinhal, Ant6nio Manuel de Seabra 

e Melo Rodrigues, Christopher de Beck, Ant6nio Manuel Pereira Caldas de 

Castro Henriques e Alipio Barrosa Pereira Dias, este dltimo a titulo 

negligente, por terem aprovado e dado c o n c o r ~ c i a  A referida informa~iio. 

f )  Em relaqio ao comunicado divulgado a 23/12/2007 sio 

responshveis os arguidos Filipe de Jesus Pinhal, Ant6nio Manuel de Seabra 

e Melo Rodrigues, Ant6nio Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques e 

Alipio Barrosa Pereira Dias, este dltimo a titulo negligente, por terem 

aprovado e dado concordincia ao referido comunicado. 

(Cfr. pp. 15-22) 

0 s  (falsos) argumentos da defesa em matkria de facto 

1. 0 pano de fundo de grande parte das defesas consistiu sernpre em afirmar 

que, sendo verdade que as of-shore existiram e tiveram prejuizos, niio teria 

sido possivel aos arguidos conhecer esta s i tua~io por f o r ~ a  de um erro 

operacional, ou seja, de uma falha de controlo. 

2. Contrariarnente ao pretendido pelas defesas, e tal como a Senten~a ora 

recorrida deu como provado, verifica-se efetivamente que: 

a) 0 que existiu foi, n b  uma falha de controlo, mas uma ahagio 

intencional e minuciosa, uma aos controlos que se puderam evitar, 

e uma violacb intencional das regras e procedimentos de controlo dos 

crkditos bancirios (que inevitavelmente tinham de ser realizados atraves 

do BCP). 

b) Niio se tratou de uma situaqk trivial mas completamente atipica no 

BCP, podendo ser percebida por urn agente normal, e por maioria de 

razgo por profissionais na Area banchia. 



c) 0 s  UBO (nominais) das oflshore nio eram os efetivos beneficihios 

das mesmas sendo-o antes o prbprio BCP. 

d) Quanto ao crkdito concedido is oflshore, (i) os valores eram muito 

relevantes e portanto nunca passariam despercebidos; (ii) s6 nos casos 

constantes do presente processo houve aprovaqdes de crkditos per 

saltum (saltando diretamente do 1 ." para o 4." escaliio de aprovaqio de 

crkditos, este dltimo constituido exclusivamente pelos administradores), 

(iii) as propostas de crkditos nio eram normais porque vazias de 

conteddo que permitisse a sua anhlise (iv) e as assinatwas de crkdito 

nio eram consignadas na base da confianqa, mas mostravam pleno 

conhecimento do significado das operaqdes. 

e) Quanto A vertente imobilihia, a venda da Edificios Atlhtico nio foi 

uma operaqb bbnormal", mas apenas pode ser compreendida como um 

instrumento de encobrimento de perdas do BCP. 

(Cfi. pp. 23-27) 

Parte 11- Questlies processuais 

Sem prejuizo do jb exposto quanto aos limites dos recursos e sua rejeiqb liminar 

parcial: 

Questiies relativas A fase administrativa 

0 s  arguidos insistem em afirmar que teriam ocomdo vicios (a que chamam 

de nulidades) na fase administrativa do processo. Mas, se n%o tinha sentido 

o Tribunal de primeira instincia apreciar esses alegados vicios (urna vez que 

por forqa das impugnaqdes judiciais a decisiio da autoridade administrativa 

convolou-se em acusaqiio e o recurso que se seguiu era de plena jurisdiqiio - 

artigo 62." do RGCORD); menos sentido faz o Tribunal da Relaqiio 

conhecer, agora, desses putativos vicios porquanto o objeto do recurso C a 
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sentenqa que, ademais, foi proferida por um Tribunal com todas as garantias 

jurisdicionais inerentes. 

2. Sucede que, em qualquer caso, a fase organicamente adrninistrativa deste 

processo nlo padeceu de qualquer vicio, como resulta da sentenqa ora 

recomda e decorre reflexamente das questties resolvidas pel0 Ac6r&o do 

Tribunal da Relaqlo de Lisboa de 06/04/2011 (3." secg8o) que condenou o 

BCP (num outro processo da CMVM). E, al6m disso, a teoria das nulidades 

penais, tal como invocada pelos arguidos, nem sequer 6 aplicivel L 

contraordenaqties. 

3. 0 s  arguidos invocam, ainda, urn conjunto de inconstitucionalidades sem que 

lhes assista raziio algwna: 

a) a alega~lo de inconstitucionalidade dos artigos 41.", n." 2, do 

RGCORD, 43." do CPP, e dos artigos 6." e 48." do CPA sobre a 

pretensa suspeigiio relativa ao presidente da CMVM nlo tem sequer 

pertingncia na medida em que este niio participou da vota~iio da 

decisiio de condenaCiio7; 

b) o arguido Jardim Gonqalves niio tem legitimidade para invocar a 

inconstitucionalidade dos artigos 1 16.", n." I ,  al. e), 120.", n." 3 e 21 3.", 

n."s 1 e 2, do RGICSF, artigos 361 .", n." 2, al. a), 408.", do CdVM e 

artigos 33.", no 1,41.", no 2, e 54.", no 2, do RGCO, 125.", 126.", nos 1, e 

2, al. a), no 3, 241." e 262.", do CPP, interpretada no sentido de que o 

BdP e a CMVM, enquanto autoridades adrninistrativas reguladoras e 

supervisoras, podem acusar uma pessoa coletiva sujeita ii sua 

supervislo com base em provas, nomeadamente documentos, obtidas 

dessa mesma pessoa coletiva porque nem o arguido Jardim Gonqalves, 

nem nenhurn outro coarguido, siio pessoa coletiva e no caso concrelo 

nenhumaprova lhe foipedida aos arguidos. 

' Sobre os requisites de legitimidade de invoca~go de inconstitucionalidade vide a muito recente 
DecisPo Sumhria n." 15412013 do Tribunal Constitutional de 20/0312013, que reeusou 
conhecer o recurso de wnstitucionalidade dos arguidos Jardim Gon~alves, Christopher de Beck 
e AUpio Dins noutro processo sancionat6rio. 
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c) AlBm disso, niio siio inconstitucionais (i) o art." 9.", nas alineas p), q) e 

r), do Estatuto da CMVM, concentrando num so orgiio ou departamento 

da CMVM as compet2ncias para investigar a pdtica de alegados 

ilicitos, deduzir a respetiva acusaqiio, e julgar a verificaqiio da mesma, 

aplicando a respetiva sanqiio porque niio se aplica a estrutura 

acusatbn'a 2s contra-ordena~6es e (ii) os art's 54.", nos 1 e 2,50.", 43." 

e 58.O, todos do RGCORD, art." 213.', n." 2, do RGICSF, e art." 408.0, 

no 1, do CdVM quando permitem que se usem as provas recolhidas nu 

supewisa"~ em processos de contraordenaqiio 

d) A nossa Constituiqiio imp6e uma diferenqa de garantias criminais e 

contraordenacionais no artigo 32.", uma margem de discricionariedade 

do legislador ordinhio em materia de contra ordenaq6es nos artigos 

165.", n." 1, al. d) e 198." e a proteqiio do sistema financeiro nos artigos 

81 .", al. f )  e 101 .", todos da Constituiqiio. 

e) Pelo que violaria a Constituiqiio considerar que a CMVM n b  pode 

simultaneamente investigar, acusar e condenar em contraordenaq6es 

(sujeitas a impugnaqiio judicial) ou usar em process0 de 

contraordenaqilo provas obtidas na supervisilo. 

Dos alegados vfcios na condu~iio do julgamento 

1. 0 s  arguidos invocam um conjunto de pretensos vicios na conduqiio de 

julgarnento que, em todo o caso, sempre seriam irrecorriveis (artigo 73." do 

RGCORD). 

2. Ao exposto acresce que niio assiste r a z b  aos arguidos em nenhuma das suas 

alegq6es. Assim, no que respeita: 

a) Ao alegado inicio das alegaq6es orais antes da traduqilo dos 

documentos (i) regista-se que nio foi tempestivamente arguida qualquer 

invalidade ou nulidade do Despacho do Tribunal a quo que decidiu a 

questiio; (ii) a traduqk niio era sequer necessiiria; (iii) a mesma ja se 

encontrava nos autos e os arguidos j i  haviam sido notificados da 

mesma bem antes de iniciaram as alegqiks orais; (iv) nunca a situqiio 
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em causa configuraria urn pressuposto legal para o adiamento da 

audiCncia; e (v) nunca os arguidos conseguiram sequer enquadrar 

legalmente a questk, o que bem evidencia que a rnesma 6 

completamente inbcua e juridicarnente irrelevante. 

b) Ao indeferimento de junqiio de pareceres, (i) niio h i  interesse dos 

arguidos em agir, porquanto as defesas juntaram-nos em sede de 

recurso, (ii) a nulidade invocada, inexistente em contraordenaqBes, 

sempre seria incompativel com o principio da tipicidade do artigo 1 18." 

do CPP, seja por apenas se invocar o artigo 32.", n." 10 da CRP, seja por 

se querer convolar em vicio da sentenqa um alegado vicio de urn 

despacho interlocutbrio, em desvio de lei. 

c) A alegada omissiio de diliggncias, como a junqgo de gravaqdes, (i) os 

arguidos pretendiam juntar aos autos prova que eles prbprios 

consideravam proibida em uenire contra factumproprium, (ii) prova 

essa que n b  tinha sido junta nem usada nos autos, (invocando um 

arguido uma nulidade atipica em violaqiio do artigo 1 18." CPP, que por 

isso 6 improcedente) (iii) niio sendo aplichvel As contraordenaqdes o 

artigo 410.", n." 3 do CPP por forqa do 73." do RGCORD. Niio tendo 

al6m disso o arguido Castro Henriques interesse em agir, porque n b  

foi, como era o pretenso efeito da prova que juntou, condenado por 

adulterar a ata de 13 de abril de 2004. 

Da alegada semelhanqa entre a DecisQo da CMVM e a Sentenqa recorrida 

1. A alegqiio de alguns dos arguidos de que a Sentenqa recorrida seria nula ou 

mesmo inexistente por consistir numa pretensa cbpia da Decisk da CCMVM 

al6m de falsa 6 juridicamente indefenshvel. 



2. Na verdade, a Sentenqa esth bem longe de ser uma copia da decisiio da 

CMVM, sendo evidente, desde logo, que o Tribunal a quo produziu um 

labor autbnomo de fundarnentaqiio em materia de prova, facto e direito que 

justifica plenamente o sentido da sua decisilo. Fazendo-se justiqa a Sentenqa 

tem de dizer-se que esta faz inequivocamente niio apenas uma descriqiio da 

prova produzida em juizo (por natureza insuscetivel de copia), como a sua 

critica autonoma (pp. 562-680 e 680-700, respetivamente). AlCm disso, 

apesar de manter as condenaqaes, a Sentenqa recorrida dA como niio 

provados factos que a acusa@io pretendeu demonstrar (p. 562). 

3. Niio se quer com isto negar que a Sentenqa recomdaadere em boa medida 

aos fundamentos da Decisb administrativa. 0 que niio significa que o 

Tribunal a quo tenha decidido mal, mas antes que a CMVM tinha decidido 

bern. Niio existe, alibs, uma proibiqiio de total vencimento da acusaqfo, que 

neste caso se encontra mais do que fundada. Vejamos: 

4. A Sentenqa recorrida foi proferida em sede de recurso de uma decisiio ja 

tomada por uma autoridade phblica, num process0 em que os arguidos nem 

sequer contestam a prbtica da generalidade dos factos primkios que estiio, 

alik, docurnentalmente provados. Pelo que o teor da Sentenqa 6 

perfeitamente compreensIve1. 

5. AlCm disso, no que mais importa, o teor da Sentenqa recorrida k 

perfeitamente conforme ao direito portugugs, desde logo, porque configura 

uma situaqiio de ((identiclade entre o acusado, o conhecido e o decidido)), 

como C juridicamente exigivel. Estranho seria, alih, que os factos 

considerados numa Sentenqa condenatoria niio fossem os da acusqiio 

(artigos 358." e 359.' do CPP). 

6. Sendo, alkm disso, juridicamente legitimo que o Tribunal a quo tenha usado 

o acervo probatbrio, maxime documental, proveniente da fase administrativa 

para escoramento da Sentenqa uma vez que este comprova plenamente a 

realizaqiio do tipo e no nosso sistema juridic0 (quer penal, quer 

contraordenacional) o mesmo transitou integralmente para a fase judicial 

(artigos 72." do RGCORD e 41 6."/4 do CdVM). 

7. Adicionalmente, o Tribunal a quo promoveu, ainda, a produqb da prova 

pessoal e valorou-a criticamente. E com isso garantiu a imedia@o da prova 

do julgarnento no que respeita as imputaq8es das infrq8es aos arguidos. 
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Tendo no seu juizo fundado e autbnomo face ao realizado pela CMVM 

concluido que os arguidos niio tinham raziio e que esta assistia 2i acusaqiio. 

8. No plano supra legal, niio tem raziio Antbnio Rodrigues quando pretende 

que sejam inconstitucionais os artigos 75'11 do RGCO, 416'14 do CdVM, 

368."/2,374."/1 Id) e 2 e 375."/1 do CPP, por violaqiio do disposto nos artigos 

20."/1, 32."/1, 32."/18, 202."/2 e 205."/1 da CRP, quando interpretados no 

sentido de que uma decisgo judicial pode ignorar, na totalidade, a 

impugnaqiio apresentada pelo arguido, ou acolher-se, integralmente, nos 

fbndamentos da decisiio condenatbria proferida pela autoridade 

administrativa. Com efeito: 

a) A questiio suscitada n?io tem pertinencia no caso concreto, dado niio ter 

sido isso que a sentenqa fez, porque resolveu as questaes suscitadas e 

procedeu a uma autbnoma critica e apreciaqb da prova e imputaCbg. 

b) A sua interpretagiio, de que um Tribunal teria de ter em conta todos os 

factos e/ou argumentos das defesas, poria em causa a independencia dos 

tribunais, o dever de pronta realizagiio da justiqa e de fbndamentaqiio 

pertinente com os contornos definidos na Constituiqiio por obrigar o 

juiz deixar-se dominar pela argumentagio das defesas (artigos 20.", n." 

4,203." da CRP e 205.", n." 1 da CRP). 

(Cfi. pp. 58-68) 

Do Dever de Fundamentaqiio e de Pron6ncia do Tribunal recorrido 

0 dever de fundamentagio e de pronhcia niio impae a resposta a todos os 

argumentos de facto e de direito invocados pelos arguidos, mas apenas a 

A repetiqiio do 32", n.' 1 resulta do pdprio texto do arguido. 
Sobre os requisites de legitimidade de invocaqlo de inconstitucionalidade vide a muito recente 

DecisHo Sumesia n." 15412013 do Tribunal Constitutional, de 20103/2013, que recusou conhecer o 
recurso de constitucionalidade dos arguidos Jardim Gonqalves, Christopher de Beck e Alipio Dias 
noutro process0 sancionat6rio. 
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resoluqiio dos problemas juridicos que sejam pertinentes no caso concreto, o que o 

Tribunal a quo fez. 

(Cfr. pp. 68-78) 

Das alegadas nulidades da Senten~a recorrida 

1. N% ha falta de fundamentaqb, motivaqiio ou exame critico das provas 

(artigo 379."/l/a do CPP), porquanto (i) a sentenqa enuncia um percurso 

16gico sustentado, (ii) o facto do Tribunal a quo se ter pronunciado pela 

inaplicabilidade do artigo 283." do CPP i fase administrativa do processo e 

questiio de mkrito da sentenqa e niio da sua validade, (iii) a sentenqa faz um 

exame critico da prova exaustivo, concatenando a critica geral da prova com 

a respeitante a cada um dos arguidos, (iv) a sentenqa niio tem de ter em 

conta todos e cada um dos argumentos dos arguidos, mesmo que 

irrelevantes ou jii prejudicados pelas soluqdes de facto e de direito decididas 

pel0 Tribunal, pretendendo o arguido Antonio Rodrigues por esta via uma 

reapreciaqk ex nouo da factualidade que esth proibida por lei, (v) a 

conclusiio sobre a situaqiio socioecon6mica dos arguidos encontra-se 

suficientemente fundamentada (vi) a sentenqa mostra ter em conta a raziio 

de citncia dos depoentes, tanto pela sua descriqiio dos depoimentos, como 

pela critica da prova que opera, sendo em qualquer causa falso que a 

austncia desta menqiio gerasse nulidade. 

2. N k  hh ornissdes de pronbcia concretas (artigo 379."/l/c do CPP) 

porquanto (i) a sentenqa tratou expressamente asquestdesdecorrentes das 

impugnaqdes judiciais que n b  se tinham colocado na fase adrninistrativa, 

nomeadamente o regime anterior ao Decreto-Lei n." 52/2006, e a alegada 

inconstitucionalidade do artigo 389." do CdVM e (ii) uma sentenqa niio tem 

de se pronunciar sobre a miriade de factos alegados pelos diferentes sujeitos 

processuais, para mais quando os mesmos nib t h  pertintncia para o objeto 

do processo. 

3. N b  k verdade, como afirmam os arguidos Miguel Magalhiies Duarte e Luis 

Gomes, que falte factualidade suficiente para a sua imputa@io e sanqiio, 
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visando estes apenas uma reapreciaqiio ex nouo da factualidade, e reenvio 

para novo julgamento apenas para gerar mora processual. 

(Cfi. pp. 78-93) 

Dos alegados vScios em matkria de facto 

1. Niio ha insuficiencia para a decis5o da materia de facto provada (artigo 

410."/2/a do CPP) porquanto (i) a sentenca contern a factualidade necessiria 

para sustentar a subsunq50, (ii) os arguidos apenas pretendem substituir a 

sua convicqiio pela do Tribunal a quo, (iii) niio havendo, designadamente, 

omisslo de factos para a imputaqiio subjetiva a Jardim Goncalves e a Castro 

Henriques, (iv)para a situaqiio economica de Filipe Pinhal, e (v) para a 

imputaclo objetiva e subjetiva de Miguel Magalhles Duarte. 

2. Niio hB contradicdes (factuais) insanaveis (artigo 410."/2/b do CPP), nem 

quaisquer obscuridades na sentenqa. 0 s  arguidos, em violagiio do artigo 

410.", n." 2 do CPP, alegam-no mas nem sequer se findam exclusivamente 

no texto da sentenqa, antes (i) remetem para factos alegados por si, (ii) 

pretendern que os seus depoimentos em Tribunal sejam aceites como a h i c a  

versiio correta dos factos (iii) ou escoram-se em contradicdes meramente 

terminologicas ou inexistentes, pretendendo que um Tribunal de revista 

proceda a interpretaqiio de declaracdes negociais, quando o mesmo esth 

impedido de fazer. 

3. Concretamente, deixa-se claro que (i) niio ha contradiqiio alguma entre 

afirmar-se que o arguido Jardim Gongalves concentrava os poderes de 

gest5o do BCP e, concornitantemente, que os demais Administradores 

tinham h @ e s  concretas e bem definidas (pelo primeiro), (ii) em parte 

nenhuma o Tribunal a quo deu como provado que Filipe Pinhal conhecesse 

a situaqiio das off-shore Cayman antes de 2002, (iii) n k  h i  contradiqiio, 

sendo antes correto, que a sentenca recorrida niio tenha aceite como 

integralmente verdadeiras as declarMes do arguido Castro Henriques 
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prestadas em julgamento, que tenha afimado que este arguido chegou a ter 

o pelouro da Diregk de Contabilidade (ainda que como alternante) e da 

Direglo Lntemacional, bem como que o arguido concedeu cr6dito ao 

autorizar novos devedores (0s UBO ficticios). 

4. Nlo h i  erros not6rios na aprecia~lo da prova (artigo 410."/2/c do CPP) 

porquanto em violaqlo do 410.", n." 2 CPP os arguidos n b  se escoram no 

proprio texto da sentenga mas (i) pretendem confrontar com prova 

alegadamente produzida nos autos (Jardim Gongalves, Ant6nio Rodrigues, 

Christopher de Beck, Castro Henriques), (ii) ou ent5o enunciam capciosas 

destingas verbais para justificar o injustificiivel (v.g. quando Christopher de 

Beck afirma que a titularidade de cargos e pelouros e o beneficio de 

procurag6es niio 6 prdtica de factos). 

(Cfr. pp. 93-1 10) 

Dos efeitos da alegada omissiio de apreciaqiio da prescriqiio e 

das demais ilegalidades alegadas 

No presente process0 esth em causa o procedimento contraordenacional por 

seis infiaqaes praticadas entre 2004 e 2007, cinco das quais, 

inequivocamente, nib se encontravam prescritas a data da prolaglo da 

Sentenga recomda, nem alids no presente por forqa da suspenslo operada 

pelo artigo 120."/l/e do Codigo Penal na redaqb atualmente em vigor. 

No que diz respeito, especificamente, a infragiio praticada pelos diferentes 

arguidos a 31/04/2004 (referente 2 s  contas do BCP de 2003), niio 6 nada 

liquido que o procedimento esteja prescrito, atenta a natureza duradoura dos 

efeitos lesivos da infragiio sobre o bem juridic0 tutelado, a subsisttncia de 

uma ilicitude (falsidade da informqiio) que depende dos arguidos 

(reposigb da verdade) e a perman6ncia da sua utilizqiio pelos investidores 

e reguladores, ao menos at6 a divulgqiio, em 11/04/2005, das contas 

referentes a 2004. 

Caso em que, assim sendo, a prescriqlo se terh de contar nos termos do 

disposto no artigo 119.", n." 2 al. a) do CP, nib estando prescrito o 

procedimento pela contraordenagiio em causa. 
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3. De qualquer forma, o conhecimento desta 6ltima alegada prescrigio (i) deve 

ser operado pel0 Tribunal da Relagio, que goza de um amplo poder de 

sanqio que, em contraordenag6es, tem ainda maior latitude por forga do 

disposto no artigo 75."/2/b do RGCORD, (ii) nunca pode determinar a baixa 

dos autos, porquanto a doutrina e a jurisprudencia que o preveem, quando se 

referem ao artigo 379.", n." 2 do CPP, tern por exclusivo fundarnento o 

duplo grau de jurisdigio, que nio tem aplicagio i s  contraordenag6es. 0 

Tribunal ad quem, tendo em conta o risco de prescrig6es, a menor 

solenidade e as diferentes garantias do processo de contraordenag6es face ao 

processo-crime, deve decidir a questgo, refazendo o ciunulo de sang6es se 

for caso disso, como alik o reconhece o arguido Miguel Magalhies Duarte. 

4. A utilizagio das declarag6es de Luis Gomes prestadas junto do Banco de 

Portugal (i) corroboram apenas as h g 6 e s  por este exercidas no BCP 

(exercicio das funC6es de Diretor no Centro Corporativo do BCP entre 2995 

e 2006), (ii) havendo de resto fontes independentes desse facto, (iii) que 

nem sequer 15 contestado pel0 arguido, nas suas pegas processuais ou nos 

seus depoimento junto do Tribunal. (iv) Em audidncia de julgarnento o 

arguido confirmou ter desempenhado aquelas h g 6 e s  (p. 591 da Sentenga) 

e no ponto 1.1 (p. 2) da rnotivagb do recurso agora apresentada o arguido 

volta a corroborar que "era a data dos factos objeto do presente processo 

empregado do Banco Comercial Portugucs, desempenhando finq6es de 

diretor no Centro Colporativo". Pelo que a questiio invocada C 

profundamente artificial, nio lhe assistindo pertinencia alguma. 

(Cfr. pp. 1 1 0- 1 20) 

Das inconstitucionalidades alegadas em sede da fase judicial 

1 .  (i) Nada irnp6e na Constituigio que o prazo do artigo 107."/6 do CPP deva 

ser entendido como acrescido de mais 30 dias. (ii) Bem pel0 contrhio, seria 



inconstitucional, por violar a margem de discricionariedade do legislador 

ordinirio em matkria de processo criminal consagrada no artigo 165.", n." 1, 

al. c) e de contra ordenag6es instituida pelos artigos 165.", n." 1, al. d) e 

198." da Constituigiio considerar que o prazo do artigo 107."/6 do CPP 

deve ser estendido para alkm dos limites da sua letra. 

2. Tal como seria inconstitucional, por violar o principio da realizaqao da 

justiga, da independCncia judicial e da fundamentagio pertinente (artigos 

202.", 203." e 205." da CRP) considerar que o artigo 379."/1 do CPP imp& 

que todos os factos alegados pelos arguidos, mesmo que irrelevantes, tCm 

de ser tidos em conta, e nio podem ser tratados de forma sintktica e indo a 

substincia. 

3. Quantoaoartigo416",n."4doCdVM: 

a) 0 artigo 416.", n." 4 do CdVM, quando imp6e que o tribunal tenha em 

conta a prova produzida na fase administrativa, nio io inconstitucional, 

porquanto n8o limita a independencia judicial nem os direitos dos 

arguidos. Com efeito nlo vincula o juiz na valoragiio da prova, nem 

impede que mais prova seja produzida por iniciativa do Tribunal ou das 

defesas. Apenas imp6e urn especial dever de fimdamentqiio exigindo 

que o Tribunal tenha tambkm em conta a prova produzida na fase 

administrativa. 

b) A Constituiqiio imp8e diferentes garantias criminais e contra- 

ordenacionais no artigo 32." da CRP, uma margem de 

discricionariedade do legislador ordinhrio em mathia de 

contraordenaq6es nos artigos 165.", n." 1, al. d) e 198." e a protegiio do 

sistema financeiro prevista nos artigos 8 1 .", al. f )  e 101 .". 
c) Seria por isso inconstitucional impedir que o Tribunal de recurso de 

contraordenaq6es tenha de ter em conta a prova produzida na fase 

administrativa. 

4. Nib t8m pertinencia no caso concreto as inconstitucionalidades invocadas: 

a) Porque o Tribunal a quo nZo aplicou as seguintes normas no sentido 

alegadopelos arguidos: (i) artigos 368.", 374." e 379.", n." 1 a1.s. a) e c), 

do CPP, interpretados no sentido de que, no Ambito de um processo 

contraordenacional, a sentenga judicial que se poderia resumir a urn 

mero exercicio de cbpia da Decisk Condenatoria Administxativa; (ii) 
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artigo 379." do CPP interpretado no sentido de que a Sentenga nio 

tivesse de se pronunciar sobre os factos alegados pel0 arguido porque o 

Tribunal teria confimdido o conhecimento dos factos e a avaliagio dos 

mesmos (iii) artigos 374.", n." 2, 379.", n." 1, als. a) e c), do CPP ex vi 

artigo 41." e 74.", n." 4, do RGCO interpretada no sentido de que a 

sentenga que poderia deixar de se pronunciar expressamente sobre 

inconstitucionalidade (no caso, do artigo 389." do CdVM) foi 

expressamente invocada. 

Porque,ao contririo do alegado pelos arguidos,nio se toma necessario 

acrescentar d decisio do Tribunal a quo quaisquer factos nio sendo, 

pois,de aplicar o seguinteentendimento normativo: artigos 2.", 8.", 41 .", 

58.", 62.", 74." e 75.", do RGCO, dos artigos l.", al. f ) ,  283.q n." 3, al. 

b), 358.", 359.", 379.", n." 1, al. b) e artigo 425.", do CPP, interpretados 

no sentido de que o Tribunal ad quem pode, em sede de Recurso 

limitado ao conhecimento de matkria de direito, acrescentar A decisb 

judicial factos penalmente relevantes, sem os quais o arguido nio podia 

ser responsabilizado. 

(Cfr. pp. 120-124) 

Parte III -Tip0 objetivo 

Tipo infraccional, deveres de consolida~iio e provisionamento 

a) De acordo com a sentenga ora recorrida, em consonhcia com o Ac6r&o de 

06/04/2011 do Tribunal da Relagio de Lisboa e o Ac6r&o n." 8512012, de 

15/02/2012 do Tribunal Constitucional, encontra-se licitamente preenchido 

o tipo objetivo de divulgagio de informagio sem qualidade. 

b) No que respeita ao artigo 3 89." do CdVM: 



a) (i) o dever de publicaqto do 245." CdVM [dever de publicar contas 

anuais) cumula-se com o dever de qualidade de informaqb do artigo 7." 

do CdVM, pel0 que o cumprimento do primeiro n b  escusa o 

cumprimento do segundo nem o consome; (ii) o facto de haver urna 

violaqb de deveres do Direito da Contabilidade nto obsta a que haja 

violaqb do artigo 7." do CdVM, sendo bem pel0 contririo, tipico que a 

falta de qualidade das contas passe por viola~iio das regras 

contabilisticas; (iii) mesmo antes do Decreto-Lei n." 5612006 era 

sancionada a falta de qualidade de informaqiio divulgada por emitentes, 

pel0 que nesta mat6ria o diploma foi meramente enunciativo e nHo 

inovatbrio; 

b) 0 artigo 389." do CdVM nto 6 inconstitucional na medida em que n b  

hb falta de determinaqto da norma do 389." do CdVM, dado que o seu 

Bmbito de aplicag60 6 garantido pela dupla conexb, normativa e 

temitica constante do seu prbprio preceituado e do artigo 388" CdVM, e 

que o conceit0 de informagk 6 claro e preciso; 

c) Nos termos dos artigos 32.", 165.", n." 1, al. d), 198.", 81.", al. f) e 101." 

da CRP consagra-se uma diferenqa de garantias criminais e contra- 

ordenacionais, uma margem de discricionariedade do legislador 

ordiniirio em mat6ria de contraordenag8es e a proteqb do mercado e o 

sistema financeiro. 

d) Termos em que seria inconstitucional interpretar o artigo 389." do 

CdVM no sentido de impedir a sua aplicaqto ii informqio 

contabilistica divulgada pelos emitentes. 

c) 0 dever de consolidag60 existia mesmo antes de 2005 em situqdes de 

deten~iio por conta (como era flagrantemente o caso das of-shore Cayman 

e G6is Ferreira), o qual nunca dependia da titularidade de capital [n." 4 do 

artigo 2." do Decreto-Lei n." 36/92) (ii) em acrkscimo, em r e l q k  is of-  

shorecayman, (ii.a) at6 20/12/2002, o BCP detinha 100% das q8es  das of-  

shore Cayman e (ii.b) o BCP s6 podia deixar de reconhecer as empresas no 

seu pdmetro quando transferissem para terceiro substancialmente todos os 

riscos e beneflcios associados (cf. artigo 2.9 do Capitulo I1 do Anexo A 

Instrug60 n." 4/96 que institui o Plano de Contas do Sector Banc&io), o que 

n6o aconteceu porque os UBO erarn ficticios; (iii) paralelamente, dos artigos 
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5.", n." 2 do Decreto-Lei n." 36/92, 13." e 130." do RGICSF tarnb6m 

resultava o dever de consolidagio quer das ofl-shorecayman, quer das off- 

shore ditas G6is Ferreira. 

d) Nos termos da lei existia um dever de provisionar e registar imparidades. 

Cada provisb tem uma fungiio de protegiio contra o risco aut6noma e 

sobretudo dii informa~o"esdiversas aos investidores. Nomeadamente, as 

provis6es para riscos gerais banchios informam sobre qua1 a prudsncia que 

um banco tem em relqiio ao seu futuro tendo em conta o context0 em que 

esth inserido, enquanto as provis6es especificas para cr6ditos mostram os 

riscos que efetivamente assumiu pel0 seu comportamento passado. 

(Cfi. pp. 125-146) 

Parte IV - Imputa~iio a cada arguido 

QuestCies gerais 

1. A aplicag50 do regime penal na integra as (ou a certas) 

contraordenqijes niio tem qualquer assento legal, jurisprudential ou 

doutrinal, 6 indeterrninada no seu critkrio, tem contradig6es internas e vai 

contra a tendgncia de clara separagio entre a natureza e o regime das 

cont~aordenq6es e crimes a que se assiste na jurisprudsncia, 

designadamente do Tribunal Constitutional. 

2. Niio tem sentido invocar o ne bis in idemporquanto: (i)na"o existe 

qualquer decisio judicial de mkrito nos restantes processos invocados 

(contraordenagiio do Banco de Portugal, crime), (ii) de qualquer forma, dele 

nio decorre uma proibigiio de os mesmos factos serem apreciados/julgados 

no b b i t o  de Direitos sancionat6rios diferentes; (iii)n&o existe qualquer 

consunc$?o da contraordenagiio dos artigos 7." e 389." do CdVM, seja pel0 

artigo 21 1." do RGICSF, seja pel0 artigo 256." do CP, e, bem pel0 contrhrio, 
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o concurso C efetivo e real. Para alCm de inexistir consunqb, as sanq8es 

acess6rias que foram aplicadas pela CMVM tem hdamentos diversos, 

extensb diferente, distinto regime e sujeitarn-se a autonomas vicissitudes 

juridicas das aplicadas pel0 Banco de Portugal. 

3. Sendo o dever de divulgaqfo um dever de resultado, a prescriqb 

apenas se comeqa a contar desde a verificaqiio desse resultado, pel0 que a 

18/01/2013, data da prolaqiio da Sentenqa, B inelukivel que o procedimento 

pelas contas de 2004, divulgadas a 11/04/2005, nfo estava prescrito. 

4. Nas contraordenaq8esY como vem sendo reiteradamente decidido pel0 

Tribunal Constitucional, vigora urn conceit0 extensivo de autor (i) segundo 

o qua1 responde pela inhqfo  quem tiver dado contribute causalmente 

relevante A sua realizaqb. (ii) A configuraqb dos contributos depende, 

obviamente, do tipo objetivo, sendo que no presente processo o que eski em 

causa B uma situaqfo de dissonhcia relevante entre o referente da 

informaqfo (a situaqb economica e patrimonial do BCP) e a mensagem 

(informaglo divulgada). Existem por isso dois tipos de contributos 

possiveis, por poderem influenciar esta dissonhcia: os que ti311 por efeito 

moldar a situaqiio econbmica e patrimonial do BCP, criando-a, mantendo-a 

ou intensificando-a (factos patrimoniais); os que afetam a produqfo da 

informagfo (factos do processo contabilistico). (iii) Alguns sgo 

determinantes e adequados para a divulgqfo da informaqb nos termos em 

que ocorreu (a que corresponde a autoria), outros apenas favorecem o mod0 

como existe a dissonhcia entre a sua mensagem e a realidade que pretende 

representar (a que corresponde a situaqfo de cumplicidade). 

5. 0 s  conceitos de comunicaqiio e divulgaqrlo nfo podem ser entendidos 

de forma naturalistica, niio sendo as infraq8es objeto do presente processo 

de miio propria. 

6. A dilig2ncia devida niio se pode basear genericamente na confianqa 

quando ha fonnalizaqo de controlos e uma hierarquia funcional que 

visavam precisamente o controlo, nem se pode invocar tratar-se de meros 

atos quotidianos quando os atos praticados (v.g., de aprovaq20 de crkditos e 

celebrqh e contratos) jb siio por si isoladamente andmalos no caso 

concrete, e quando hb niveis dediligzncia devidos elevados por forqa da lei 

(artigo 304.", nos 1, 2 e 5 CdVM), pela natureza do seu cargo (0s atos de 



Tribunal da R e l a ~ b  de Lsboa 
Rua do Arsellel Letra G - 9 100438 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Email: mrreiohliiboa.tr.mi.& 

aprovaqiio eram da cornpetencia de administradores), e pela natureza da 

entidade (uma instituiqiio de crkdito, um emitente cotado intemacionalmente 

e, na altura, o maior banco privado portugues). 

7. Na determinaqiio da situaqiio econbmica (i) o Tribunal a quo seguiu, niio 

apenas o entendimento, mas a priitica dos tribunais superiores, de enunciar 

de forma sintttica e indiciaria os factos relevantes, (ii) n50 tendo nenhum 

dos arguidos alegado e muito menos provado factos contrhrios, (iii) para a 

determinaqb da situaqiio econ6mica relevam, niio apenas o rendimento 

atual, considerando os demais tipos de rendimentos auferidos pel0 arguido, 

mas igualmente o patrimbnio acumulado ao longo dos anos que possibilita 

nomeadarnente a formaq5o de capital gerador de rendimentos. 

8. Em matkria de inconstitucionalidades suscitadas: 

a) 0 legislador constitutional consagra diferenqas de garantias criminais e 

contra-ordenacionais no artigo 32." da CRP, uma margem de 

discricionariedade do legislador ordinhio em matkria de contra 

ordenaqaes instituida pelos artigos 165.", n." 1, al. d) e 198." e a 

proteqiio do sistema financeiro prevista nos artigos 8 1 .", al. f )  e 10 1 ." da 

Constituiqiio. 

b) Seria por isso inconstitucional (i) impedir que se interpretassem os 

artigos 7." e 16." do RGCORD como normas que consagram um 

conceit0 extensivo de autor, (ii)aplicar nu integra ii contraordena@o 

prevista do 38g0, no 1, al. a) e As sanq6es acess6rias dos artigos 404." e 

405." CdVM as garantias penais, (iii) atribuir em consequencia um 

duplo grau de jurisdiqio (criminal) k infiaq6es do artigo 389.", n." 1, 

al. a) CdVM e (iv) considerar inconstitucional o artigo 420" CdVM, que 

preserva o concurso (efetivo) ideal de infiaq6es. 

(Cfi. pp. 146-1 89) 



Recursos em materia de facto 

1. Todos os arguidos, com excegiio de Paulo Jorge de Assunqiio Rodrigues 

Teixeira Pinto, procuram recorrer da matkria de facto. Todavia, o artigo 

410.", n." 2 CPP apenaspermite que o Tribunal de revista sindique a 

racionalidade do iter demonstrative da sentenga em materia de facto e ja 

niio que se proceda a uma reapreciqiio ex nouo da factualidade. Portanto, o 

que pretendem C usar abusivamente do artigo 410."/2 do CPP para algo que 

a lei lhes veda: o recurso da matkria de facto. 

2. Terrnos em que, e de acordo com os artigos 75." do RGCORD e 410.", n." 2 

do CPP, os recursos dos arguidos em matQia de facto devem ser 

considerados inadmissiveis. 

Quanto ao arguido Jorge Manuel Jardim Gonqalves: 

0 recorrente assenta a sua defesa em sede de facto atravks da negagb (i) da 

i m p u e b  objetiva (afirma que os UBO das oflshore erarn verdadeiros, que 

houve passagem de algum risco para o ABN), (ii) da relevhcia do seu 

contributo (afirma que nio centralizava os poderes no BCP) e (iii) da 

imputagb subjetiva (invocando a ideia de que apenas houve uma 

regularizagiio). Todas as suas teses foram infirmadas pela sentenga ora 

recorrida, pretendendo agora, por via de um recurso de revista, impulsionar 

uma reapreciaqio ex nouo da factualidade, o que niio C inadmissivel. Com 

efeito: 

a) 0 Tribunal a quo ja deu como provado que os UBO das 

oBhoreCayman e G6is Ferreira niio eram efetivos e que nio houve 

passagem do risco para o ABN, tendo o BCP mantido na s u b s ~ c i a  a 

exposi~2io ao risco das qBes BCP dadas como garantia dos seus 

crkditos. 

b) 0 facto do arguido Jardim Gongalves concentrar junto de si os poderes 

do banco n b  t contraditbrio com a existencia de fungdes especificas de 

outros administradores, tanto mais que o arguido deu o seu 

assentimento para a assunqiio meramente nominal de off-shorecayman 

por UBO ficticios, impulsionou a existencia de UBO ficticios nas off- 

368 



Tribunal da Rela~iio de Lisboa 
Rua do Arsenal Letta G - 1 100438 

Tel: 213222900 - Far 213222992 . Email: coneioallsboa.tr.mi.Dt 

shore ditas Gois Ferreira e a ocultaqfo de perdas na vertente imobiliiria 

(Edificios Atlhtico). 

c) Em sede de imputagfo subjetiva, n b  s6 inexistiu qualquer 

"regulariza@o" em 2002, como C o pr6prio arguido a reconhecer que 

nessa altura optou, por sua iniciativa, por tornar a situaqfo mais 

sigilosa, confessando assim a ocultaqb. Pelo que o arguido bem sabia, 

quando aprovava ou recomendava a aprovaqfo das contas para 

divulgaqfo, que as mesmas ocultavam prejuizos. 0 que comprova o 

dolo. 

2. Em sede de direito, a argumentagfo do recorrente tambkm e improcedente 

porquanto: 

a) Mesmo depois de deixar de ser membro do Conselho de Administrqb 

(contas anuais de 2005 e 2006) o arguido mantCm a responsabilidade 

pela qualidade das contas porquanto (i) foi ele urn dos criadores da 

fonte de perigo, (ii) A luz do conceit0 extensivo de autor seria mesmo 

responshvel pelas suas omiss8es, (iii) a verdade 6 que n b  deixou o 

Banco, mantendo-se em brgios superiores do mesmo com urn papel 

relevante nas contas e (iv) nem sequer estamos perante uma omissfo, 

porquanto o arguido inteweio na apreciaqiio da contas enquanto 

presidente do Conselho de Auditoria do BCP e chegou mesmo a 

recomendar A assembleia geral do BCP a aprovaqgo das contas do BCP 

enquanto presidente do Conselho Geral e de Supewisgo do BCP. 

b) A alegaqfo, nfo substanciada, de falta de consciencia da ilicitude C 

falha de sentido uma vez que foi o arguido que, deliberada e 

confessadamente, promoveu a ocultaqZo das perdas e procurou o 

mtvtimo sigilo (escondendo a realidade inclusive do auditor). 

(Cfi. pp. 190-209) 

1. 0 arguido Filipe de Jesus Pinhal pretende uma reapreciaqiio ex nouo da 

matCria de facto em violaqfo do 410°, n." 2 CPP: 
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a) Em sede de tip0 objetivo, afirma que os UBO das of-shore Cayman 

erarn verdadeiros, em contradigiio com os factos dados como provados 

pela sentenga ora recorrida, embora acabe por reconhecer que o negbcio 

com a Edificios Atlhtico era uma mera substituigb de dividas, ou seja, 

uma passagem das perdas das ofshore Cayman para a Edificios 

Atlhtico. 

b) Em matbria dos seus contributos, ao contrario do que afirma, o Tribunal 

teve em conta, niio apenas os seus pelouros e responsabilidades, como 

os factos concretos por si praticados, mesmo que fora desses pelouros, 

nomeadamente o forte contribute que ele mesmo confessa ter tido para 

a passagem das perdas para a Edificios Atlhtico. 

Em mathria de direito, a argumentagiio do recorrente tambhm C 

improcedente porquanto: 

a) Em sede de tip0 objetivo, contesta o dever de consolidar as ofshore, o 

facto de a sentenga niio ter distinguido o period0 antes e depois de 2005 

e entende que o banco estava suficientemente provisionado e que as 

qbes  foram efetivamente vendidas ao ABN, o que jh se demonstrou 

nlo ter assento. 

b) A alegaqiio, niio substanciada, de falta de consci8ncia da ilicitude h 

falha de sentido uma vez que foi o arguido que, deliberada e 

confessadarnente, promoveu a ocultaqiio das perdas e procurou o 

mkimo sigilo (escondendo a realidade inclusive do auditor). 

(Cfr. pp. 2 10-220) 

Quanto ao arguido Anthnio Manuel de Seabra e Melo Rodrigues: 

1. 0 antigo Administrador Financeiro do BCP pretende uma reapreciaqiio ex 

nouo da mathria de facto, niio sustentada no texto da sentenga, e mesmo em 

sua contradiqb, pretendendo substituir a convicqiio do Tribunal a quo pelas 

suas alegaqbes, em violqio do artigo 410.", n." 2 do CPP. 0 argumenthi0 

da defesa 15 totalmente improcedente: 

a) As premissas em que o arguido se baseia contradizem o prbprio texto 

da sentenqa, quando retoma os (falsos) argurnentos das defesas, da 
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neutralidade dos factos, de que o risco tinha passado para o ABN, os 

UBO seriam verdadeiros, pretendendo que o Tribunal da Relagiio 

enquanto Tribunal de revista proceda a interpretagiio de declarag6es 

negociais, que n b  siio da sua cornpetencia. 

b) Apenas joga com palavras quando afirma que niio concedeu crdditos, 

mas apenas os renovou, tarnbkm nesta sede pretendendo que um 

Tribunal de revista proceda a interpretaqiio contratual em violaqiio dos 

seus limites de cognigiio. 

c) A sentenqa ora recomda fundamentou de forma exaustiva o seu 

conhecimento dos factos e a sua vontade de os praticar. 

2. Em sede de Direito, o seu hnico argument0 B o de que niio foi quem 

naturalisticamente praticou o ato de divulgaqiio das contas. Esta 

argumentaqiio C completamente improcedente e niio tem adesio h realidade. 

A lei centra-se na divulgaqiio e niio consagra uma infraqiio de mio pr6pria. 

(Cfr. pp. 220-227) 

Quanto ao arguido Christopher de Beck: 

1. 0 arguido Christopher de Beck pretende uma reapreciaqiio ex nouo da prova 

em violagiio do artigo 410.", n." 2 do CPP, assentando a sua defesa 

exclusivamente em materia de facto. 0 arguido n k  tem qualquer raziio: 

a) Nio pode afirmar que n b  tinha intervengiio nas contas, na medida em 

que, enquanto adrninistrador, tinha o papel mais fundamental em 

relqiio a elas: aprovava-as. 

b) Em sede de dolo, a sentenga ora recomda escora o mesmo no 

conhecimento apurado que tinha das 08-shorecayman e G6is Ferreira e 

suas perdas, bem como da dissimulqk das perdas das 08-shore na 

vertente imobilihia. 

2. Em sede de san* concreta, n k  sofreu tratamento desigual em relaqiio a 

Castro Henriques, porquanto, embora tenha praticado cinco infra@es e niio 
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seis como o segundo, a sua conduta foi mais grave, os seus conhecimentos 

da situaqb siio mais extensos, n b  tendo colaborado minimamente corn a 

descoberta da verdade, ao contrhio do segundo. 

(Cfr. pp. 227-234) 

Quanto ao arguido Antbnio Castro Henriques: 

1) 0 recorrente, inconformado com os factos dados como provados pretendia, 

no h d o ,  que se procedesse a uma reapreciaqiio ex nouodos factos na qua1 a 

convicqiio do arguido fosse sobreposta $ solidamente alcanqada pel0 

Tribunal a quo. Na realidade, niio tem raziio: 

a) Pouco importa que, como alega a defesa, niio tivesse tido o pelouro da 

Contabilidade (embora o tenha tido enquanto alternante), que n b  

controlasse toda a atividade da Semitrust (empresa criadora de 

sociedades of-shore) e muito menos que o ABN fosse um banco 

colossal. 

b) Como ocorreu e foi como provado, foi o arguido que promoveu o 

registo de UBO ficticios nas of-shore ditas Gdis Ferreira e chegou 

confessamente a tomar consciCncia das imparidades por estas geradas 

(que nunca foram registadas nas contas do BCP que o arguido 

aprovava). 

c) E no que respeita As of-shore Cayman, praticou inheros  factos 

relevantes, tendo, por exemplo, aprovado garantia banciria (de valor 

indeterminado) a favor do ABN derivada com o contrato celebrado 

pelas of-shore Cayman com este banco (contrato que o arguido 

conheceu), renovou crkditos e autorizou a assunqiio dos t rh  UBO 

ficticios, tendo ainda celebrado o contrato de financiamento de mais de 

€600 milhdes com a Edificios Atlhtico (atraves de mera carta, sem 

constituiqb de garantias reais efetivas) que permitiu a passagem das 

perdas para a "vertente imobililvia". 0 que comprova o seu dolo. 

2) No plano do direito, o arguido invoca incessantemente o Despacho que 

(tendo pronunciado os coarguidos Jardim Gonqalves, Filipe Pinhal, Antdnio 

Rodrigues e Christopher de Beck) niio confirmou a acusaqiio do Ministkrio 
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Publico em processo-crime no que ao arguido respeita, bem como o facto do 

Banco de Portugal o ter condenado "apenas" a titulo negligente. Todavia, 

nenhuma consequCncia se pode retirar daquelas decis6es uma vez que estas 

foram proferidas noutros processos que tCm um outro objeto (maxime o 

crime de manipulaqiio de mercado), arguidos diferentes e nos quais foi 

prodwida prova autbnoma. N b  6, pois, de estranhar que se alcancem 

diferentes decisces. 

(Cfr. pp. 234-240) 

Quanto ao arguido Alipio Barrosa Pereira Dias, este conclui pela revogaqiio da 

sentenqa, mas sem qualquer raziio porquanto: 

1) Em matkria de facto, pretende uma reapreciaqiio dos mesmos ex nouo pel0 

Tribunal da Relaqiio em violaqb do 410.", n." 2 CPP, porquanto a sua 

argumentaqb n b  resulta do prbprio texto da sentenqa, e esta deu como 

provada a sua participa~iio no comunicado de 23 de Dezembro de 2003 

(que o prbprio nHo contesta, mas apenas afirma ter sido merarnente 

telefbnica, o que irreleva), tendo dado igualmente como provado que a 

sitmgHo de perdas das off-shore Gbis Ferreira e da transmutagb das perdas 

das off-shorecayman no sector imobilihrio lhe era cognoscivel. 

2) Em matkria de direito, a argumentaq50 do recorrente tambkm k 

improcedente porquanto: 

a) Um adrninistrador, que tem por funqHo aprovar contas, nunca pode 

afirmar que nada tem a ver com a elaboraqio de contas. 

b) A sentenga demonstrou a sua negligCncia inconsciente, descrevendo as 

condutas devidas e omitidas (nHo obter informqiio necessibia e nHo 

garantir que fosse dado tratamento contabilistico aos factos em que 

interveio), tendo agravado a sitmqHo ao nada ter feito para recuperar o 

crkdito junto de G6is Ferreira e ter cedido os crkditos por valores 



residuais, e demonstrando a causalidade entre o seu comportamento (de 

aprovaqio de contas e comunicado) e a divulgaqb de informwb sem 

qualidade. 

c) 0 Parecer por si junto nik pode ter qualquer acolhimento: (i) Por 

contradizer outras defesas, (ii) por nio ter adesb ao caso concreto, 

treslendo a sentenqa; (iii) por se retirar do seu critkrio (circunsthcias 

concretas, seja as pessoais, seja as da instituiqiio em que se integra, e os 

factos que praticou e conheceu) conclusiio inversa a que pretende (a 

saber, a responsabilizaqio do Dr. Alipio Dias), por elas imporem 

elevados niveis de diligsncia devidos; (iv) por ignorar completamente 

os critkrios de elevada dilig~nciaprofissional exigidos pel0 artigo 304." 

do CdVM quanto a titulares de 6rgbs de administraqiio de 

intermediirios financeiros. (v) Sobretudo, por descurar completamente 

os linicos artigos que s b  diretamente relevantes para a imputaqk a 

titulo de negligsncia, a saber, os artigos 402." do CdVM, 32." do 

RGCORD e 15.", al. b) do C6digo Penal, e consequentemente os 

critkrios de imputa$io da negligencia inconsciente (dever de se 

informar de forma adequada e capacidade de o fazer); (vi) finalmente, 

porque advoga uma soluqio que corresponde A consagraqiio do 

principio da irresponsabilidade de altos cargos da administraqh dos 

bancos e dos interrnedihrios financeiros, a quem bastaria alegar nada 

saber do que se passava nas heas em que tenham tido intervenqio para 

estarem acima da lei e fora da sua alqada. 

d) A inconstitucionalidade da interpretwio do artigo 15." do Codigo Penal 

que invoca, segundo a qual segundo a qual basta, para responsabilizar o 

agente por negligencia, a afirrnwiio genkrica de que foram violados os 

deveres de cuidado, sem que se indiquem as concretas condutas que o 

ordenamento juridic0 exigiria do agente naquela situqio concreta & 

tem pertinencia no caso concreto porquanto o Tribunal a quoniio seguiu 

nem aplicou no caso concreto tal interpretwiio. 

(Cfr. pp. 241 -258) 

Quanto ao arguido Paulo Jorge de Assuncilo Rodrigues Teixeira Pinto: 
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a) Relativarnente ii negligCncia inconsciente, a sentenqa ora recomda enuncia e 

fundaments a conduta devida e omitida (niio obter informaqiio, niio 

promover tratamento contabilistico adequado), a causalidade (ao aprovar as 

contas permitiu que fossem divulgadas contas sem qualidade) e as fontes de 

exigibilidade (nomeadamente, infonnaq6es de que dispunha, sinais de alerta 

que foi recebendo, cargos que exerceu, elevado nivel de profissionalismo, 

experiencia e conhecimento do universo BCP, o 304", n." 1 ,  2 e 5 do 

CdVM). 

b) Niio pode invocar conflito de deveres quando o legislador optou 

expressamente pelos deveres de publicagiio de contas (245" CdVM), com 

qualidade (artigo 7." do CdVM) e quaisquer conflitos de deveres tCm de 

passar por intervenqiio da CMVM (artigo 250." do CdVM), que niio ocorreu. 

c) Quanto ii infiaqh continuada, niio se preenchem os seus pressupostos, 

sendo desadequado a invocagiiopelo arguido de uma figura que esta pensada 

para os caixas de urn banco. 

(Cfi. pp. 259-268) 

Quanto ao arguido Miguel Pedro Louren~o Magalhbs Duarte: 

1. Em matkria de facto, os argumentos invocados pela defesa improcedem 

dado que: 

a) Quanto ao tip0 objetivo, sendo verdade que o arguido niio tinha 

participaqiio relevante no process0 de elaborqiio de contas, o que 6 

reconhecido pela sentenqa ora recomda, dai nZio se pode retirar que o 

mesmo esteja isento de responsabilidades porquanto o mesmo interveio 

em inheros  factos patrimoniais (que alteravam a realidade econ6mica 

e patrimonial do BCP) que bem sabia que niio eram refletidos nas 

contas que o pr6prio apresentava detalhadamente ao mercado. 



b) Quanto ao tip0 subjetivo pretende uma reapreciagio ex nouo da 

factualidade pel0 Tribunal da R e l q b ,  o que 6 inadmissivel a luz do 

41 0°, n." 2 do CPP, quando k certo que o Tribunal a quo demonstrou de 

fonna sistemfitica e exaustiva a natureza dolosa da sua conduta. 

2. Em matkria de Direito, improcedem as alegafles da defesa porquanto o 

recorrente: 

a) Remete para a teoria dos atos quotidianos e a n b  imputabilidade de 

qualquer empregado, quando os atos eram, na verdade, atlpicos e em 

geral todos os trabalhadores siio responsabiliz~veis por forga dos n." 2 e 

4 do artigo 401." do CdVM. Sendo, ademais, evidente que, como 

decorre da senten~a reconida, o arguido nib era um simples empregado 

banciirio, mas sim urn membro da Alta Diregio do BCP. 

b) Esquece-se que a h i c a  forma de estabelecer o contributo causal tem de 

ser aferida em fungiio da estrutura do tip0 objetivo, no caso de 

qualidade de informagb, pel0 que tendo prestado contributos causais 

para a manutengb, agravamento e ocultagio de perdas niio reportadas 

na informagio divulgada se tern de concluir que teve urn contributo 

causal para a falta de qualidade da informqilo divulgada. 

c) A sua intervengio, embora nio tinha influenciado o tempo e o lugar da 

infragib (divulgagb de contas sem qualidade), modificou as 

c i rcuns~cias  em que a falta de qualidade ocorreu, porquanto causou a 

manutengio, agravamento e ocultagiio de perdas nio reportadas. 

d) Quanto ao tipo subjetivo, a defesa do arguido parte de premissas de 

facto falsas, insindicaveis por urn Tribunal de revista, dado que a 

sentenga demonstrou que o arguido bem conhecia as implicagdes 

contabilisticas dos atos de manutengb, agravamento e ocultagtio de 

perdas por si praticados, bem como o teor das contas divulgadas, que o 

pr6prio apresentava detalhadamente ao mercado. 

(Cfr. pp. 269-283) 

Quanto ao arguido Luis Manuel Neto Gomes: 
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1. Em matb-ia de facto, mais uma vez o que o arguido pretende 6 uma 

reapreciaqiio dos factos, lendo As avessas a sentenqa e nela encontrando 

contradiq6es e lacunas que niio existem. Em boa verdade: 

a) A destrinqa entre factos provados e niio provados niio esgota os 

factos que tem de constar de uma sentenqa, na medida em que, por a 

subsunqiio niio ser uma operaqiio 16gico-formal, medeiam, entre os 

factos provados e a subsunqiio, factos instrumentais (que reforqam os 

factos provados), ilq6es, valoraq6es e sinteses, pel0 que a recapitulqb 

dos factos apenas demonstra o rigor da subsunqiio pel0 Tribunal a quo 

ao expor metodicamente as premissas que a ela conduzem e niio 

qualquer omissiio ou contradiqiio com os factos dados como provados. 

b) A sentenqa dA como expressamente provados niio apenas o dolo 

do arguido, mas a dupla referencia ao dolo dos autores. 

C) 0 arguido niio era um simples empregado banchrio no BCP, mas 

urn gestor com elevadissima posiqiio no banco (membro da Alta 

Direqiio), sendo certo, alkm disso, que ainda que fosse um mero 

empregado banchrio isso niio excluiria a sua responsabilidade (n." 2 e 4 

do artigo 40 1 ." do CdVM). 

2. Em sede de direito, apenas invoca o facto de niio ter naturalisticamente 

divulgado contas, o que ja se demonstrou ser irrelevante por a infraqiio em 

causa niio ser de mi50 pr6pria. 

(Cfi. pp. 283-296) 

Parte V - Requerimento de audiCncia oral do 41 I.", n." 5 CPP 

27' 

Nos termos conjugados dos artigos 410.", n." 1 e 2, 41 1." n." 5 CPP e 75." 

RGCORD as alegaq6es orais niio podem ter por tema a discussiio da factualidade, 



urna reapreciaqb ex nouo dos factos, mas apenas o Direito e a racionalidade 

demonstrativa da sentenqa tendo em conta o seu prbprio texto, devendo as 

alegaq6es orais cingir-se a estes limites. 

(Cfr. p. 296) 

Termos em que os recursos dos arguidos devem ser REJEITADOS na parte em 

que respeitarn (i) aos alegados vicios da fase administrativa do processo, (ii) 

aos alegados vicios de conduqfo do julgamento (artigo 73." do RGCORD) e 

(iii) A matkria de facto (artigos 75." RGCORD, 414."/2 e 420."/l/b do CPP). 

E, em qualquer caso Deve ser NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS 

e mantida a decisiio condenathria do Tribunal de Pequena Instlncia 

Criminal de Lisboa. 

Neste Tribunal a Ex.m." Sr.B Procuradora-Geral Adjunta emitiu o seu 

visto. 

Cumpridos os vistos, procedeu-se a audiencia de julgamento, com 

observincia do formalismo legal, como melhor resulta da respectiva 

acta. 

Cumpre conhecer e decidir. 

Nos termos do artigo 75", no 1 do Dec. Lei no 433182 de 27 de 

Outubro, -Regime Geral das Contra-Ordenag6es e Coimas- ex vi do 

disposto no artigo 407 do CdVM, o Tribunal da Relaggo conhece 

apenas da meria  de direito, sem prejuizo das questties de 
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conhecimento oficioso, previstas no art. 410°, nos 2 e 3 do C. Processo 

Penal. 

Assim se entendendo, na apreciagiio que se farii dos recursos 

interpostos da decisiio da la. Instiincia (s6 esta estarii em causa), 

sempre que os recorrentes nas suas motivagties e conclusties, nos 

conduzam a questties relacionadas com a discordiincia da mat6ria 

factual fora da revista alargada, na amplitude dos vicios a que se 

reporta o disposto no artigo 410-2 do C.P.P., este Tribunal nio poderii 

tomar qualquer posigiio. 

Nesta perspectiva, e, ainda quanto aos recursos interlocut6rios 

reportados nas motivagties dos arguidos dir-se-ii o seguinte: 

No Regime Geral das Contra-Ordenagties- Dec.Lei 433182 de 27110, 

(actualizado pelos Decreto-Lei n." 356189 de 17 Out., Decreto-Lei n." 

244195 de 14 Set. e Lei n." 10912001, de 24 Dez.) o legislador 

entendeu atribuir competencia para o processamento das contra- 

ordenagties e aplicagiio de coimas e sangties acess6rias As competentes 

autoridades administrativas (cf. arts. 33." e 34"), submeteu a decisiio 

de impugnagiio ii via judicial (arts. 55." e 59.") e, estabeleceu no art. 

73.", do Regime referido, de forma positiva, as decisties de que cabe 

recurso para a Relagiio as quais correspondem a decisties finais; isto 6, 

sejarn sentenga ou despacho que decide matkria contra-ordenacional 

sem audiencia de julgamento, tem em comum o serem decisiio final do 

processo. 

Ora, no caso, as decisties anteriores ti sentenga judicial, que os 

recorrentes pretendem impugnar nio assunem essa natureza, de 

decisiio final, jii que siio despachos interlocut6rios, que se nio 



enquadram na previsio legal do art. 73.' do R.G.C.O.; a sentenqa ou 

despacho judicial proferidos nos termos do art. 64.' tem em vista, 

apenas, decisces finais, e sb aquelas que, sendo finais, conheqam do 

mkrito do recurso interposto da decisiio da autoridade administrativa. 

Com efeito, o art. 63.', n." 2 e 73.", ambos do R.G.C.O. apenas 

admitem recurso para o Tribunal da Relaqio, da sentenqa e do 

despacho judicial que, na 1." instincia, tiverem conhecido da 

impugnaqiio da decisio da autoridade administrativa e do despacho 

liminar que tiver rejeitado o recurso por ser extemporheo ou por nio 

respeitar exigCncias de forma. 

No caso, as decisces que se pretende impugnar niio conhecem do 

mkrito, nem traduzem uma rejei~co liminar do recurso interposto da 

decisiio admin istrativa. 

Assim sendo, as decis6es interlocutbrias impugnadas nio sio 

passiveis de recurso para este Tribunal da Relaqio, o que alias foi 

decidido na la.Insthcia por despacho de fls. 39412, relativamente ao 

recurso de fls.36492 a 36507, dos recorrentes Jardim Gonqalves, 

Filipe Pinhal, Melo Rodrigues, Christopher de Beck, Alipio Dias, 

Paulo Pinto e Magalhies Duarte, sem interposiqio de reclamaqio. 

Sio assim rejeitados por inadrnissibilidade legal, todos os recursos 

interlocutbrios a que se referem os recorrentes nas suas motivaq6es do 

recurso da sentenqa. 

0 s  recursos da decisiio final da la.Instincia. 

Breves notas de introduqio, que se reportam, em comum, a todos os 

recursos que adiante se apreci ario individualmente. 
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Tendo em consideragio a limitaqiio dos poderes de cognigio do 

tribunal de recurso, as questties a decidir, siio balizadas pelas 

conclus6es do prbprio recurso. Assim C entendimento uninime; que 

as conclusties da motivaqio constituem o limite do object0 do recurso, 

delas se devendo extrair as questties a decidir em cada caso (cfi. Prof. 

Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, Vol. III,2" Ed., 

335, Cons. Simas Santos e Leal Henriques, Recursos em Processo 

Penal, 6" Ed., 2007, 103). 

Como 6 entendimento da jurisprudencia, e de que C exemplo o 

acbrdiio a seguir citado: " . . . As conclus6es slio proposi~6es sintkticas 

que emanam do que se exp6s e considerou ao longo das alegaqo"es, 

devendo constituir um discurso lbgico, uma sliztese das razo"es, quer 

de facto quer de direito, explanadas ao longo da alegaqEo ... " in Ac. 

T. Const. no 18912003, de 2003-04-08 (Proc. no 26612000, in DR I1 

sCrie, de 2003-06-24). 

E que, como se disse acima, o h b i t o  do recurso determina-se pelas 

conclusties da alegaqtio do recorrente - artOs 403" e 412", do C. P. 

Penal (art. 660°, n.O2, 684", n."3 e 690°, n."l, todos do C. P. Civil) - , 
sb se devendo tornar conhecimento das questties que tenham sido 

suscitadas nas alegaqges e levadas i s  conclusties, ainda que outras, 

eventualmente, tenham sido suscitadas nas alegaqties propriamente 

ditas (Vide Ac6rdiios do STJ de 21-10-93 e de 12-1-95, in CL. STJ, 

Ano 1, tomo 3, p6g. 84 e Ano I1 1, tom0 1, pig. 1). 



As conclus6es siio, pois, a enunciaqiio reswnida dos fundamentos do 

recurso, as preposiq6es sintkticas que ernanam naturalmente do que se 

exp6s e considerou ao longo da alegaqiio, sendo elas que delirnitam o 

object0 do recurso (in Ac. Rel. Lisboa, de 2004-05-20 (Rec. no 

4010104-9* secqb, Relator Des.Trigo Mesquita). 

Muito embora na maior parte dos recursos nos deparissemos corn 

conclus6es demasiado extensas e "acadkrnicas", ainda assim, dada a 

simplicidade processual em causa, entendemos niio haver necessidade 

de convidar A correcqiio das mesmas. 

Do entendimento acabado de exper, podemos afirmar, concluindo, 

que niio conhecendo esta Insthcia da matkria de facto em sentido 

restrito, ponto por ponto, niio h e  esth porkm vedado conhecer da 

mesma materia de facto, numa revista alargada mas restrita A 

verificaqiio dos vicios referidos no art. 410°, no 2 do C6digo de 

Processo Penal, desde que o vicio resulte do texto da decisiio 

recorrida, por si sb ou conjugada com as regras da experiencia 

comum, sendo ainda de considerar que o recurso pode ainda ter como 

fundarnento, mesmo que a lei restrinja a cogniqiio do tribunal de 

recurso a matkria de direito, a inobservhcia de requisito corninado 

sob pena de nulidade que niio deva considerar-se sanada - no 3 do 

referido preceito. 

E assim sob o entendimento e critkios expressos que iri delimitar-se a 

apreciaqiio deste Tribunal sobre cada um dos recursos em apreciaqiio. 

Antes de prosseguir na anilise das quest6es colocadas, vejamos a 

factualidade constante dos autos, A qua1 este Tribunal esth vinculado 

3 82 
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atento que o conhecimento deste Tribunal superior apenas incidirh, 

repete-se, sobre a matkria de direito (art". 75-1 R.G.C.O.C.) e de facto 

na amplitude dos vicios a que se reporta o disposto no artigo 410 no. 2 

do C.P.P. 

Assim, "i de direito tudo aquilo-todos aqueles pontos- cuja 

averiguaqiio dependa do entendimento a dar a normas legais seja 

qua1 for a espkcie destas. Sempre que se discuta ou possa discutir a 

observcincia ou violaqiio duma disposiqiio legal estaremos diante de 

matkria de direito; no caso contrhrio diante de matiria de facto"- 

A.Oliveira Mendes e Santos Cabral, Notas ao Regime das contra- 

ordenag6es e coirnas-3".ed.phg27 1. 

Cumpre ainda ter presente que nos encontramos perante ilicitude de 

mera ordenagiio social e nfio de ilicitude penal. 

((Uma coisa serh o direito criminal, outra coisa o direito 

relativo h violaqiio de uma certa ordenaqiio social, a cujas infracqaes 

correspondem reacqaes de natureza prbpria. Este i, assim, um aliud 

que, qualitativamente, se diferencia daquele, na medida em que o 

respectivo ilicito e as reacqces que lhe cabem n io  siio directamente 

findamenthveis num plano kticojuridico, n io  estando, portanto, 

sujeitas aos princbios e corolbrios do direito criminal)) (cfr. Eduardo 

Correia, "Direito penal e direito de mera ordenagiio social", in Boletim 

da Faculdade de Direito, vol. XLIX (1973), pp. 257-281; e Faria 

Costa, "A impofincia da reconencia no pensamento juridico. Um 

exemplo: a distingfio entre o ilicito penal e o ilicito de mera ordenagiio 

social", in Revista de Direito e Economia, ano IX, n."s 1 e 2, Janeiro- 

Fevereiro de 1983, pp. 3-51). 



No fundo, o que esth em causa, afinal, 6 ccutilizar uma de entre 

as muitas medidas atravhs das quais a Administraqio aJirrna a sua 

vontade relativarnente ao cidadio desobediente, e cuja aplicaqio 6, 

portanto, da sua estrita compet&ncia)) (cfr. Eduardo Correia, loc. cit.). 

Nesta perspectiva, adequada ao processo em causa, 

vejarnos agora os factos provados na decistio recorrida: 

1 - FACTOS PROVADOS 

1 - Consider0 provados os seguintes factos com pertinencia para a deciszo: 

- 0 Banco Comercial PortrrguGs, S.A. (ou BCP) - constiiuido em 1985 - k uma instiiuicdo de 

crkdito autorizada a mercer todas as actividades de intermedia~io jinanceira e um emitente 

com ac~6es admitidas a negociapio nu Bolsa de Valores de Lisboa desde 1987 - fi. 6086- 

6088, 1 1 789- 11 790,1180 7- 1181 9; 

- A data da prhtica das infiacc6es objecta do presente processo, o BCP 6 urn emitente com 

ac@es admitidas 11 negociacgo no Mercado de Cotacaes Oficiais gerido pela Euronext Lisboa - 

Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (designado por Eurolist by Euronext 

Lisbon, mercado de cotqaes oficiais desde 02/07/2005) - fls. 6084-6085, 11792-11794, 

11807-1 1819; 

- 0 BCP adquiriu o dominio - fls. 11795 v: 

- em Margo de 1995, do Banco Portugues do Atlbntico. S.A. (ou BPA) - fls. 

1 1795v, 8445 

- em 2000, do Banco Mello, S.A. (ou BM), da Companhia de Seguros 

Impbrio, S.A. (ou Impbrio) e do Banco Pinto & Sotto Mayor, S.A. (ou 

BPSM) - fls. 6 2 2 8 ~ ~  8666-8667,8951-8955; 

- 0 BCP incorporou por h s b :  

- a 30/06/2000, o BPA - fls. 60894090,6228 

- a 30/06/2000, o BM - fls. 6228,8666-8667,11795~ 

- a 15/12/2000, o BPSM - fls. 6228v, 8666-8667,8951-8955,11795~; 

- que foi adquirida pelo BCP no ano de 2000 - fls. 8566,8666-8667,11795~ 

- foi alienada, pelo BCP, A Caixa Geral de Depbsitos, S.A. em 19/07/2004 - fls. 7470,8658- 

8665; 

384 
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- Nos anos de 2001 e 2002 verificou-se uma acentuada descida das cotagBes das acp6es BCP - 
fonte o Dathis - anexo 1 cujo contefido se d l  por integralmente reproduzido - fls. 6096-61 02, 

9278-9289,9290-9328 e 9329-9362; 

- 0 BCP, B data dos factos, enquanto intermedihio fmanceiro, dispunha na sua estrutura de 

uma unidade orglnica denominada Direcpb de RelapBes com os Investidores (DRI) - que teve 

corno Directores, B data dos factos, Rui Lopes e o arguido Miguel MagalMes Duarte; 

- 0 BCP, A data dos factos, dispunha, tambem, na sua estrutura de uma unidade orglnica 

denominada Centro Corporative (CC) que teve corno Directores, B data dos factos, o arguido 

Luis Gomes e Filipe Abecassis; 

- 0 BCP, nos documentos de prestaplo de contas, referentes aos anos de 1997 a 2007, 

reconheceu corno integrando o seu universo empresarial diversas entidades constantes do 

anexo 2 cujo contehdo se d l  por integralmente reproduzido, de entre estas, as seguintes: 

- 0 BCP Intemacional 11, Sociedade Unipessoal, SGPS, Lda. sempre foi detido pel0 BCP - fls. 

6309; 

- 0 BCP International Bank Limited, data dos factos, sempre foi detido pelo BCP - fls. 

6694v, 6812v, 6923~. 7190,7309,7439,7590,7753,7969~, 8183,8190~; 

- 0 BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited - fls. 8491 v, 851 1 v, 8512: 

- foi constituido, nas Cayman, a 23/04/1992, 

- desde 03/10/2005 assumiu a designaplo BCP Bank & Trust Company Limited, 

- desde 14/04/2008 assumiu a designapHo de Millennium bcp Bank & Trust, 

- B data dos factos sempre foi detido pel0 BCP - fls. 6694v, 6812, 6924v, 7190, 7309, 

7438v, 7590,7753,7968,8183,8638; 

- 0 Banco Millennium BCP Investirnento, S.A. (BCPI), B data dos factos, sempre foi detido 

pel0 BCP - fls. 6694,6812,6923~, 8637v, 7189,7309,7438,7589~, 7752,7967v, 8183; 

- 0 Banco de Investimento Irnobilihrio, S.A. (BII): 

- A data dos factos, sempre foi detido pel0 BCP - fls. 3494-3520, 6694v, 6812v, 6924v, 

8638,7190,7309,7438,758%, 7752v, 7967v, 8183,8638 

- Joaquim Miguel Ribeirinho Santos Paupkrio (doravante Joaquim Miguel Paupkrio) foi 

administrador do BII desde 1992 atk 23/07/2003, data em que cessou funFBes, por renhcia 

- fls. 3494-35 10,3507; 

- 0 BCP nos seus documentos de prestaflo de contas: 



- nunca recanheceu as 08-shore Cayman e G6is Ferreira como pertencentes ao seu universo 

empresarial - cfr. anexo 2 cujo conteiido se dh por integralmente reproduzido, 

- niio reflectiu a Comercial Imobilihria, S.A. como sociedade pertencente ao seu universo 

empresarial nos anos de 2004, 2005 e 2006 - cfr. anexo 2 cujo conteiido se dh por 

integralmente reproduzido; 

- 0 BCP nos docurnentos de prestaclo de contas, devia ter reconhecido como suas 

(pertencentes ao seu universo empresarial): 

- as off-shores Cayman nas contas anuais referentes aos anos de 1999 a 2003 

- as off-shores G6is Ferreira nas contas anuais referentes aos anos de 1998 a 2006 

- a Comercial ImobiliBuia, S.A. nas cantas anuais de 2004 a 2006; 

- 0 BCP, entre 1999 e 2004, utilizou como veiculos do pr6prio Banco sociedades sedeadas em 

Cayman Islands (doravante, off-shore Cayman) como se descreve no anexo 3 cujo contelido se 

chi por integralmente reproduzido; 

- Entre 14/09/1999 e 30/03/2000, foram incorporadas em Cayman, as seguintes sociedades 

(doravante tambkm designadas por off-shore Cayman) - fls. 565v, 608, 706v, 913, 1016v, 

1489v, 1590,1696v, 1 ll2v, 1236v, 1293v, 1400v, 1894v, 1787,1993v, 2087v, 2186v: 

- Hitop Investments Limited (doravante Hitop) 

- Western Basin Investments (doravante Western) 

- Nedlam Limited (doravante Nedlam) 

- Bosfein Assets Limited (doravante Bosfein) 

- Gobi Associates Ltd. (doravante Gobi) 

- Inveast Limited (doravante Inveast) 

- Chelsea International Ltd. (doravante Chelsea) 

- Sulltop Assets Ltd. (doravante Sulltop) 

- Folioval Investments (doravante Folioval) 

- Continental Investments Ltd. (doravante Continental) 

- Portfolio Investments Ltd. (doravante Portfolio) 

- Indigo Securities Ltd. (doravante Indigo) 

- Aldwych Associates Ltd. (doravante Aldwych) 

- Banea Limited (doravante Barsea) 

- Fieldmaz Assets Ltd. (doravante Fieldmaz) 

- Millennium Securities Limited. (doravante Millennium) 

- Conarch Consultants (doravante Conarch); 
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- As off-shore Cayman, exclusivamente com os financiamentos obtidos junto do BCP, 

transaccionaram exclusivamente acpties BCP (ou valores mobilislrios relacionados com o 

Grupo BCP, BPA, Heller Factoring Portuguesa, S.A.), entre Fevereiro de 2000 e Dezembro de 

2002 - fls. 606, 649-705, 743-91 1, 951-1015, 1048-1 I1 1, 1 15 1-1220, 1251-1292, 1335-1399, 

1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 2117- 

2185, 2223, 2247~-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412- 

24 14, 2452-2454, 2499-25 10, 2536-2558, 2602-2625, 263 1-2639, 2698-27 17, 271 8-2721, 

27 1 8 ~ ,  271 9, 2724-2734, 3380-3386, 53 15-5380, 538 1-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795- 

5857,5858-5868,5869-589 1,5892-5957,5958-5972,8959-8976,8949,8956-8958,11769~; 

- As of-shore Cayman identificadas no quadro seguinte subscreveram, em 2000, aumentos de 

capital do BCP, nos seguintes montantes: 

- A 05/12/2002 (data imediatamente anterior A execupb do contrato celebrado com o ABN 

AMRO Bank, N.V.) as 17 sociedades of-shore Cayman apresentavam responsabilidades 

agregadas de € 596,6 milhties e carteira de titulos no valor de 

€ 3 18,35 milhbes - sendo que, pelo menos, € 3 12.040.000 eram aqbes BCP - tal como foram 

avaliadas no contrato celebrado com o ABN, a 2911 112002 - fls. 5973-5979; 

- Pelos financiamentos concedidos, o BCP: 

- cobrou juros e comiss6es As ofihore Cayman, 

- as o$shore Cayman n5o pagaram ao BCP os juros correspondentes A utiliza@o dos 

descobertos banc4rios: A medida que os juros eram cobrados, os financiamentos concedidos 
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pelo BCP off-shore Cayman foram incrementados pelo respective montantc - fls. 606, 

649-705, 743-91 1, 951-1015, 1048-11 11, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 

1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1 893, 1927-1991, 2039-2086, 21 17-2185, 2223, 

2247~-2271,2272-2293,2294-2312,2319-2325,2336-2338,2352-2354,2412-2414,2452- 

2454,2499-251 0,2536-2558,2602-2625,263 1-2639,2698-27 17,271 8-272 1,271 8v, 27 19, 

2724-2734,3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858- 

5868,5869-5891,5892-5957,5958-5972,8959-8976, 8949,8956898, 11769~; 

- Desde a sua constituipb ate 07/03/2001 as sociedades off-shore Cayman: 

- Western, Nedlam, Bosfein, Inveast e Barsea eram detidas pela Crealock Holdings Ltd. - 
fls. 609,707v, 914,1490,1788~ 

- Hitop, Gobi, Chelsea, Sulltop, Indigo, Aldwych e Conarch eram detidas pela Dot Holdings 

Ltd. - fls. 567,1017v, 1591v, 1698,1401,1895~, 21 88; 

- 0 capital das sociedades Dot Holdings e Crealock era representado por acfles ao portador - 
fls. 9742-9744; 

- As sociedades off-shore Cayman Fieldmaz e Folioval, desde 16/09/1999, eram detidas pela 

Meadowcroft Management Limited. - fls. 1994,1113~; 

- As sociedades off-shore Cayman Continental, Portfolio e Millennium, desde 1 6/09/1 999, 

eram detidas pela Osterdal Limited. - fls. 1237,1294 e 2088; 

- Pelo menos a partir de 07/03/2001, todas as sociedades off-shore Cayman (de base) passam a 

ser detidas pelas seguintes quatro sociedades accionistas fiduciMas (sub-holdings) que se 

descrevem no anexo 3 cujo conteMo se dB por integralmente reproduzido: 

- Geafield Holdings, S.A. (doravante Geafield) - fls. 708, 1490v, 6 1 h ,  1789,914~ 

- Meadowcroft Management Limited (doravante Meadowcroft) - fls. 11 13v, 1994 

- Osterdal Limited (doravante, Osterdal) - fls. 1294v, 2088, 1237 

- Daman Group Services Incorporated (doravante Daman) - fls. 1591, 2192-2222, 1017v, 

1401 v, 566,1697v, 189; 

- As sociedades sub-holdings eram detidas fiduciariamente, at6 20/12/2002, por conta das 

seguintes sociedades (doravante tambem designadas sociedades holding) que se descreve no 

anexo 3 cujo contddo se dB por integralmente reproduzido: 

- Portrnan Nominee Services Limited (doravante Portman Nominee) 

- Portman Management Services Limited (doravante Portrnan Management); 

- A Portrnan Nominee: 

- era detida, desde 28/01/1991, por conta do BCP Sucuraal Trust Offshore (Madeira) - fls. 

2942v, 2944,8555,8794,8795 
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- era detida, desde 2311 211999, por conta da Servitrust - Trust and Management Services, 

S.A. (doravante, Servitrust) - sociedade detida pelo BCP) - fls. 2945v, 2947, 8561, 8797, 

8798-8798~; 

- A Portman Management: 

- era detida, desde 28/01/1991, por conta do BCP Sucursal Trust OfjPshore (Madeira) - fls. 

3533,8800,8801~ 

- era detida, desde 23/12/1999, por conta da Servitrust - sociedade detida pelo BCP - fls. 

3545,8803,8804~; 

- A partir de 20/12/2002 (e, de fonna inequivoca, de 27/12/2002): 

- Frederico Jos6 Appleton Moreua Rato (doravante Moreira Rato) passa a assumir a 

qualidade de beneficilrio econbrnico (beneficial owner) das sub-holdings Daman e 

Meadowcrofi - fls. 2450v, 2351,9743,9744 

- Ilidio Duarte Monteiro passa a assumir, formalmente, a qualidade de beneficilrio 

econbrnico da sub-holding Osterdal - fls. 2384v, 9743 

- Jolo Bernardino Gomes passa a assumir, fonnalmente, a qualidade de beneficibrio 

econbmico da sub-holding Geafield - fls. 2497v, 9744; 

- A 02/12/2003, Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e Jolo Bernardino Gomes, em cartas 

(individuais) enviadas A sucursal de Cayman do BCP, confimarn a assunfio pessoal das 

dividas das sociedades em que constem como beneficibrios econbmicos; fazem-no com opplo 

de satisfapiio integral da divida mediante dqHo em pagarnento dos activos das sociedades 

devedoras (o que operarh automaticamente em caso de morte ou incapacidade permanente ou 

absoluta do declarante) - fls. 2327v, 2328 e 2328v; 

- A 30/12/2003, cada um dos beneficiikios econbmicos (formais) das sub-holdings (Moreira 

Rato, Ilidio Duarte Monteiro e Joiio Bernardino Gomes) contraiu urn empr6stimo junto do BCP 

(que no total ascenderam ao montante de € 589.992.107,4), com a finalidade de assumirem as 

dividas das off-shore Cayman - dando como garantia apenas os activos destas sociedade off- 

shore - fls. 2326,2326v, 2327; 

- Por declarafio, sem data, Moreira Rato, Joiio Bemardino Gomes e Ilidio Duarte Monteim 

autorizaram a transferencia de 100% das acpbes das sub-holdings, que detinham, para o BCP 

ou para outra entidade a indicar por este Banco - fls. 2498,245 1,241 1,235 1v; 

- A 30/12/2003, as ofl-shore Cayman transferiram para as supra mencionadas off-shore sub- 

holdings € 99.640.000 - valor correspondente ao diferencial entre o cruito concedido a 

Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e J o b  Bernardino Gomes (de € 589.992.107,4) e o 
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montante global de descoberto banchrio (de € 490.352.107) - fls. 2452,900, 1582,699, 1866v, 

979, 2412, 1 2 0 5 ~  e 2073,2353v, 1394v, 2175 e 1281,2336, 1677, 5950v, 699, 1102,1481~, 

5850v, 1781v, 1981 e fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251- 

1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991, 

2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247~-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 

2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698- 

2717, 2718-2721, 2718~,  2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 

5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972, 8959-8976, 8949, 

8956-8958,11769~; 

- 0 verdadeiro detentor de todas as sociedades off-shores foi sempre (mesmo depois de 

20.12.2002) o BCP como se descreve no anexo 3; 

- At6 20/12/2002 (e formalmente, at6 27/12/2002) as sociedades off-shore Cayman eram 

indirectamente detidas pelo BCP - fls. 708, 1490v, 610v, 1789, 914v, 11 13v, 1994, 1294v, 

2088, 1237, 1591, 2192-2222, 1017v, 1401v, 566, 1697v, 1896, 2456v-2457, 2417, 2418, 

2418v, 2386v, 2387v, 2388,2389,3564-3565,3545,2945~, 2947 : 

- transaccionaram, at6 2002, exclusivamente valores rnobilihrios relacionados corn o Grupo 

BCP - fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335- 

1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991,2039-2086, 

21 17-2185, 2223,2247~-2271,2272-2293,2294-2312,2319-2325,2336-2338,2352-2354, 

241 2-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625,2631-2639,2698-2717, 2718- 

2721,2718~, 2719,2724-2734,3380-3386,5315-5380,5381-5455,5456-5538,5539-5794, 

5795-5857,5858-5868,5869-589 1,5892-5957,5958-5972, 

- a aquisiplo de aqBes 6 feita, pelas offqhore Cayman, exclusivamente atrav6s de 

financiamento obtido junto do BCP - fls. 606, 649-705, 743-91 1, 951-1015, 1048-1 11 1, 

1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821- 

1893,1927-1991,2039-2086,2 1 17-2 185,2223,2247~-2271,2272-2293,2294-23 12,23 19- 

2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 

263 1-2639,2698-2717,2718-2721,27 I ~ v ,  27 19,2724-2734,3380-3386,53 15-5380,5381- 

5455,5456-5538,5539-5794,5795-5857,5858-5868,5869-5891,5892-5957,5958-5972; 

- Moreira Rato, llidio Duarte Monteiro e J o b  Bernardino Gomes: 

- foram designados beneficihios econ6micos das off-shore Cayman sem nunca terem 

prestado qualquer contribuipiio financeira As off-shore Cayman ou qualquer 

contrapartida ao BCP - fls. 5275, 5280, 1 1384, 1 151 5-1 151 6 e fls. 606,649-705,743- 

91 1, 951-1015, 1048-1 11 1, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523- 

1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 21 17-2185, 2223, 

2247~-227 1, 2272-2293, 2294-23 12, 23 19-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-241 4, 

2452-2454, 2499-25 10, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-271 7, 271 8-272 1, 

2718~, 2719,2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538,5539-5794, 
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- nunca tomaram qualquer decisb de investimento (relativamente its off-shore 

Cayman) ou assurniram qualquer risco de perdas pelos investimentos realizados pelas 

off-shore Cayman (todo o risco corria por conta do BCP) - fls. 2450v, 2351, 2384v, 

2497v; 5276,52,11384-11515-11516 e 5275,5280,5285,11384-1 1515-1 1516, 

- podiam exonerar-se das dividas (assumidas a titulo pessoal a 02/12/2003) mediante 

d a ~ b  em pagamento dos activos das sociedades devedoras (o que operaria 

autornaticamente em caso de morte ou incapacidade permanente ou absoluta do 

declarante); donde, o BCP, em caso de desvaloriza~b, suportava a menos-valia 

gerada (o que ocorreu efectivamente) - fls. 2327v, 2328 e 2328v, 11384-1 1515-1 1516, 

- ernitiram declaraqbes, nlo datadas, atraves das quais transferiam 100% das aqbes 

das sub-holdings das off-shore Cayman para o BCP; donde, o BCP poderia, em caso 

de valorizaqlo, apropriar-se da mais-valia gerada - fls. 2498, 2451, 241 1, 2351v e 

2497,2450v, 2384v e 2351,2351v, 2451,2498,5276,11384-1 1515-1 1516; 

- mesmo depois de 20/12/2002 o BCP continuou a conceder financiamentos its off-shore 

Cayman deti&s pelas sub-holdings - fls. 606, 649-705, 743-91 1, 951-1015, 1048-1 11 1, 1 15 1- 

1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1 695, 1727-1785, 1821-1893, 

1927-1991, 2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247~-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 

2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631- 

2639, 2698-2717, 2718-2721, 2718~,  2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 

5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972, 11384- 

11515-1 1516; 

- 0 s  recursos usados pelas off-shore Cayman (mesmo que utilizados para financiar o 

pagamento de comissbes e juros ao BCP) foram financiamentos concedidos pel0 BCP - fls. 

5275,5280,11384-1 1515-1 1516; 

- 0 BCP beneficiou de amplos poderes discricionh-ios para a tornada de decides de 

investimento em valores mobilihrios nas supra identificadas off-shore - que executou atravks 

da DRI (Direcqb de Relaqbes com os Investidores) - fls. 576-578, 584v-585, 624-628, 629, 

719-721, 722, 923-926, 929, 1025~-1027, 1029-1032, 1500, 1502, 1 5 0 5 ~ ~  1506, 1600, 1602, 

1604, 1707-1708, 170%-1711~, 1126-1127, 1130-1131, 1240-1242, 1243, 1299-1300, 1309, 

1302~-1304, 1410-1413, 1416, 1 4 1 7 ~ ~  1904~-1906, 1909, 1799~-1800, 1802, 1 8 0 2 ~ ~  2002- 

2003,2004~-2005,2011~-2012,2094-2097,2098~-2099,2197,2199,2203~-2204,6478-6494, 

11384-11515-11516,82887~~ 12443~; 



- 0 BCP podia nomear, livremente, pelo menos desde 07103/200 1, os administradores das off- 

shore Cayman seguintes: Hitop, Western, Nedlam, Bosfein, Gobi, Indigo, Inveast, Chelsea, 

Sulltop, Barsea, Aldwych e Conarch - fls. 570, 621v, 712v, 921v, 1021v, 1408v, 1498, 1598, 

1705~,  1797~, 1903,1192,11384-11515-1 1516; 

- 0 BCP, a 2911 112002, actuou como agente de todas as off-shore Cayman (no contrato 

celebrado com o ABN AMRO Bank, N.V.) - fls. 61086146,6419-6452; 

- Moreira Rato, em resposta a oficio da CMVM, afirmou que nZo prestou quaisquer 

contrapartidas para ser beneficiirio econbmico da Daman e da Meadowcroft, que nunca 

respondeu pelos riscos associados As suas potenciais perdas, que nunca lhes prestou qualquer 

contribuipiio fmanceira, que d o  recebeu dinheiro ou crkdito, sob alguma forma, delas 

proveniente, que n b  prestou garantias ao RCP pelos financiamentos que este concedeu As 

referidas off-shore e que nunca tomou qualquer decisiio de investimento relativa As mesmas - 

fls.11384, 11515-1 1516; 

- 0 control0 das offhore Cayrnan (em terrnos esquemAticos) era feito, a partir de 

20/12/2002, do seguinte modo: 
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Beneficial 
owners 
(formais) 

ofl-shore 
suh-hold in^ ~. 0 

ofl-shore 
de base 

- A 24/03/2004, Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteim e Joao Bernardino Gomes cederam as 

suas posicbes B Townsend Associates Corp. (doravante, Townsend) que passa a deter as of -  

shore Cayman - sociedade (relacionada corn G6is Ferreira) que (tarnbkm) era urn veiculo do 

BCP - fls. 2414 e 2536,5973-5979,11384,11515-11516; 

- A Townsend concentroy desta forma, as dividas das off-shore Cayman (no montante de € 

589.992.107,4) - assumindo as dividas (face ao BCP) de Moreira Rato, llfdio Duarte Monteiro 

e Jolo Bernardino Gomes - e os seus activos (dep6sitos no valor de € 99.640.000) - fls. 2414 e 

2536,5973-5979,11384,11515-11516; 
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- A partir de 26/03/2004, a Townsend passa a ser detida pela Edificios Atllntico, S.A. 

(doravante EA) sendo, a partir de 23/06/2006, detida conjuntamente pela EA e pela Comercial 

Imobilihria, S.A. (doravante CI) - fls. 3554,3556-3557, 5975v; 

- A 05/12/2002 as 17 sociedades of-shore Cayman apresentavam responsabilidades agregadas 

de € 596,6 milh6es e carteira de tltulos no valor de € 318,35 milhbes - sendo que esta era 

composta por acpbes BCP em, pelo menos, € 312.040.000 - fls. 5973-5979; 

- A 2911 112002, as 17 off-shore Cayman, o BCP (na qualidade de agente das off-shore 
Cayman) e o ABN AMRO celebrararn um contrato descrito no anexo 4 nos termos do qual: 

- as ofl-shore Cayman alienam ao ABN, a 06/12/2002, a sua carteira de 1 16 

milhaes de acqaes BCP contra (i) a entrega de 156.020 Notes, emitidas pelo 

ABN, e (ii) o pagamento de € 154.538.390 (Net Consideration Amount) - 
clausula 2.1, clausula 4.2 e Anexo 1 a fls. 61 11, 61 12, 61 16, 11769v, 

- as off-shore Cayman tCm de pagar uma comissiio (structuring fee) a favor 

do ABN, no montante de € 1.560.200, e custos OTC no valor de € 39.295 

(metade dos custos totais - € 78.590) - cliiusulas 8.2 e anexo 1 a fls. 61 15 e 

61 16; 

- o pagamento de € 154.538.390 (Net Consideration Amount) equivale a 

diferenqa dos valores de transacqiio da venda das acq8es BCP (€ 

312.040.000) e compra das "ABN AMRO Notes" (€ 156.020.000), 

deduzidas de uma cornissZo (structuring fee) a favor do ABN ((2 1.560.200), 

e acrescidas de custos OTC (metade de € 78.590) - clausula 1, definiqiio de 

"Net Consideration Amount" e anexo 1, a fls. 61 10, 61 16 - tambkm fls. 

3296; 

- o valor das "ABN AMRO Notes", a pagar pelo ABN ao BCP, varia em 

b q i i o  da cotaqk das acqaes BCP (isto 6, estamos perante um derivado que 

tern as acqaes BCP como activo subjacente) - clausula 1, definiqk de 

"Notes", a fls. 61 10, tambdm fls. 3296; 

- no momento em que se vencerem as "ABN AMRO Notes" o ABN paga As 

off-shore Cayman o produto da venda (valor liquido) das acqaes BCP 

deduzido de € 156.020.000 (Notes Consideration Amount) - clausula 1, do 

anexo 2 (Product Conditions), definiqk de "Final Reference Price", a fls. 

61 26, tamb6m fls. 3296; 

- as "ABN AMRO Notes" emitidas entram no period0 de liquida@h: (i) no 

primeiro dia de negociqiio apos o decorrer de 3 anos a contar do dia da 
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ernissiio das notes (inclusive), (ii) no primeiro dia que as acq8es BCP 

baixem para valor inferior ao Stop Loss Price ou (iii) quando a S&P, a 

Moody's ou a Fitch baixem o rating do BCP para niveis abaixo de 

"recomendaqiio de investimento" (abaixo de BBB- ou Baa3) - clausula 1 do 

anexo 2 (Product Conditions), definiqiio de "Unwinding Start Date", a fls. 

61 30; 

- o Stop Loss Price verifica-se quando o preqo por acqiio em qualquer dia de 

negociaqiio, incluindo o dia de emissiio, for igual a ((0,48 X Nominal 

Amount X Outstanding Notes) / Floating Amount / n." total de acqees) - 
clausula I do anexo 2 (Product Conditions), definiqiio de "Stop Loss Price", 

a fls. 6129; 

- durante a pendencia do contrato, o ABN terh de pagar As of-shore Cayman 

um cupiio que 15 calculado (subtraindo ao dividend0 distribuido pel0 BCP as 

despesas, taxas e outras deduqees) atraves da seguinte fbrmula: ( n h e r o  

total de acq6es X 89% X dividendos declarados) 1 Notes pendentes - 
cl~usula 2.2 do Anexo 2 (Product Conditions), a fls. 61 25; 

- no inicio do period0 de liquidaqiio (isto 8, mornento do seu vencimento) e 

com a extensgo possivel, o emitente deve desenvolver os melhores esforqos 

para propor, contra a entrega das Notes, a compra das acq8es As off-shore 

Cayman em termos a acordar e que devem reflectir o preqo de mercado, 

desde que niio seja aumentado o risco do emitente (isto e, o ABN) - 
clausula. 3 l j  (rights and procedures) do Anexo 2 (Product Conditions) a fls. 

6132; 

- na pendencia do contrato, o ABN niio exerce os direitos de voto inerentes 

As ac@es de que tern a titularidade por forqa do contrato. No entanto, 

desenvolve esforqos para fornecer procurq6es As off-shore Cayman que o 

solicitem ou exerce-o por conta das off-shore Cayman (em t m o s  a ser 

acordados e que deveriio ser iguais para todas as off-shore) - cliusula 3/i 

(rights and procedures) do Anexo 2 (Product Conditions) a fls. 61 32; 



- 0 ABN fez-se representar na Assembleia-Geral do BCP de 24/02/2003 pel0 arguido Jorge 

Manuel Jardim Gongalves - o ABN havia conferido procw@o ao arguido Jorge Manuel 

Jardim Gongalves e, na ausgncia ou impediment0 do primeiro, ao arguido Filipe Pinhal - entiio 

Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administra@o do BCP, respectivamente - fls. 

3301,8351,7378; 

- Em 14/03/2003 foi pago pelo BCP ao ABN um dividend0 no valor liquid0 de € 9.280.000, 

tendo o ABN pago As of-shore Cayman, em 27/03/2003, € 7.878.430,03 - fls. 3300,8788,606, 

649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 

1523-1 588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 21 17-2185, 2223, 

2247~-227 1, 2272-2293, 2294-23 12, 23 19-2325, 2336-2338, 2352-2354, 241 2-2414, 2452- 

2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717, 2718-2721, 2718~,  2719, 

2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858- 

5868,5869-5891,5892-5957,5958-5972; 

- Em virtude da forte desvaloriza@o da cotaFgo das acg6es BCP (cfr. grAfico infra) e de molde 

a evitar a execugZLo da clhusula de L'call" (Stop Loss Price): 

- em 29/01/2003 (data ern que teria sido atingido o Stop Loss Price estabelecido no contrato 

celebrado a 2911 1/2002), as off-shore Cayman devolveram ao ABN 40.124 "ABN AMRO 

Notes" e pagaram€ 41.006.400 ao ABN - fls. 3297v e 9137-9138, 

- em 12/03/2003, as of-shore Cayman devolveram ao ABN 29.905 "ABN AMRO Notes" e 

pagaram € 30.360.920 ao ABN. - fls. 3297v, 4036 
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- A emisdo das "ABN AMRO Notes" foi reestruturada, tendo sido celebrado novo contrato 

a 18/03/2003como consta do anexo 4 cujo conte6do se dB por integralmente reproduzido - 

fls. 5973-5979,2915~-2933,3297~, 40344065; 

- 0 contrato celebrado, a 18/03/2003, entre as 17 ofl-shore Cayman, a Servitrust - sociedade 

detida pel0 BCP (como agente das off-shore Cayman) e o ABN (fls. 3310-3325, 6420-6452) 

consagra: 

- wna reestruturaqh da emisszo das "ABN AMRO Notes", tendo-se 

procedido a wna nova emisszo (de 85.991 Novas Notes) - sendo a estrutura 

deste contrato semelhante i do celebrado a 2911 1/2002 - fls. 3310-3325, 

tambkm 3297v-3299,5977-5977v, 

- na medida em que as offhore Cayman tenham devolvido as Notes 

(emitidas a 06/12/2002) e pago wn preqo (€ 71.367.320) pela reestruturqb 

da operaqzo - clhusula 2.1, fls. 33 1 1,6422,6430; 

- que o valor das New Notes, a pagar pelo ABN h Servitrust, continua a 

variar em funqzo da cotaqgo das acq6es BCP (estarnos perante urn derivado 



que tem as acqdes BCP como activo subjacente) - clhusula 1, definiqb de 

"New Notes", a fls. 33 10v, 6421 

- que as off-shore Cayman tem o direito de opqgo de compra das acq8es 

BCP- cliusula 3.1, a fls. 33 1 1 e 6422 

(i) caso, no periodo a contar da emisdo das "ABN Notes" atk a data 

de inicio do periodo de liquidaqiio, o ABN determine, com boa fk, 

que o preqo das acqdes atingiu ou B inferior ao Slop Loss Price ou 

(ii) no caso do Slop Loss Price ocorrer depois do inicio do periodo de 

liquidaqiio e at6 ao fim deste periodo (que ocorra por forqa do 

decurso de 6 meses), 

- que as "ABN AMRO Notes" emitidas entram no periodo de liquidaqiio: (i) 

no primeiro dia de negociaqiio apos o decorrer de 3 anos a contar do dia da 

emissb das notes (inclusive) ou (ii) quando a S&P, a Moody's ou a Fitch 

baixem o ruling do BCP para niveis abaixo de "recomendaqiio de 

investimento" [abaixo de BBB- ou B a d ]  - cliusula 1, definiqiio de 

"Unwinding Start Date" fls. 3321v, 6443, 

- as off-shore Cayman niio mantern o direito de voto sobre as acqdes detidas 

pel0 ABN - cliusula 3/j do anexo 2 "Product Conditions", a fls. 3322v, 

6445, 

- se o Slop Loss Price ocorrer antes do periodo de liquidaqgo, o ABN nada 

tern a pagar As off-shore. Se ocorrer depois do periodo de liquidaqgo, o valor 

sedi calculado nos seguintes termos: (Final Reference Price - Floating 

Amount) / Notes pendentes (subtraidas taxas e despesas) - cliusula 1, a fls. 

3319,6438; 

- 0 ABN fez-se representar na AssembleiaCeral do BCP de 15/03/2004 por Alexandre 

Alberto Bastos Gomes - o ABN havia conferido procuraflo a Alexandre Alberto Bastos 

Gomes e, na sua aus&ncia ou impediment0 do primeiro, a Boguslaw Jerzy Kott - ambos vogais 

do Conselho de Administram do BCP - fls. 3301,8352v, 7607v, 7608; 

- Em 13/04/2004 foi pago pel0 BCP ao ABN wn dividend0 no valor llquido de € 5.916.000, 

tendo o ABN pago As of-shore Cayman, em 21/04/2004, € 5.064.702,73 - fls. 3300,8788,606, 

649-705, 743-91 1 ,  951-1015, 1048-1 1 1  1 ,  1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 

1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821 -1 893, 1927-1991, 2039-2086, 21 17-2185, 2223, 

2247~2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452- 

2454, 2499-25 10, 2536-2558, 2602-2625, 263 1-2639, 2698-271 7, 271 8-2721, 271 8 ~ .  27 19, 
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- A 06/05/2004 as 17 off-shore Cayman transferiram € 4.914.356 para a Sevendale Investments 

(International) Limited (doravante Sevendale) - off-shore G6is Ferreira - que pertencia ao 

universo empresarial BCP - fls. 55 1v e 557v, 606, 700v, 902, 101 5, 1049, 1 152, 1487v, 1542, 

1688v, 1728,1487v, 1728, 1893,1990v, 2079,2149,2223,8453; 

- Em 0811 112004 foi pago pel0 BCP ao ABN um dividend0 no valor liquid0 de € 2.958.000, 

tendo o ABN pago As off-shore Cayman, em 1511 112004, € 2.532.184,50 - fls. 3300,8788, 606, 

649-705, 743-91 1, 951-1015, 1048-1 1 11, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 

1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 2 1 17-2185, 2223, 

2247~-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452- 

2454, 2499-25 10, 2536-2558, 2602-2625, 263 1-2639, 2698-2717, 27 18-2721, 271 8v, 271 9, 

2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858- 

5868,5869-5891,5892-5957,5958-5972; 

- 0 contrato celebrado com o ABN a 18/03/2003 foi resolvido antecipadamente - entre 

29/11/2004 e 21/12/2004, a Sevendale recebeu das off-shore Cayman urn total de € 

125.577.672,32 - fls. 3302; 

- 0 produto da venda das Notes, no valor de € 122.980.934,92, foi entregue 

integralmente A Sevendale: (i) € 68.105.998 foram transferidos (a 16 e 

171 1212004) para as of - shore  Indigo, Nedlam, Inveast, Western, Sulltop, Barsea e 

Bosfein, que, subsequentemente (a 2 111 2/2004), os transferiram para a Sevendale, 

(ii) € 54.874.937,32 foram transferidos directamente, a 02/12/2004 e 03/12/2004, 

para a Sevendale - fls. 551v, 557v, 1487v, 902, 1542, 700v, 1728, 1893, 1015, 

8453; 

- As 17 of - shore  Cayman transferiram a 21/12/2004, € 2.596.736,98 para a 

Sevendale (que recebeu, a 21/12/2004, urn total de € 70.702.735) - fls. 551v, 

557v, 1487v, 902,1542,700~, 1728,1893, 101 5,8453; 

- 0 ABN (corn a colaboragb do BCP atraves da DRI) alienou a sua posigb accionista no B(=P 

a 10 e 13/12/2004 - parte significativa das acfles alienadas pel0 ABN foram adquiridas pel0 

Gtupo Teixeira Duarte, por Jose Berardo (ou enticlades relacionadas) e pelos h d o s  K Kapital 

(Boston) e 'IT International - fls. 3301v, 23452; 



- Por for~a dos contratos supra descritos as off-shore Cayman deixaram de ser propriethriaa das 

116.000.000 de aq6es BCP que tinham em carteira - cl~usula 2.1, clhusula 4.2 e Anexo 1 a fls. 

61 11,6112,6116 e fls. 3310-3325; 

- As of-shore Cayman continuaram belo menos parcialmente) expostas ao risco 

das acqdes BCP, uma vez que as Notes (em ambos os contratos) te^m as acq6es 

BCP como activo subjacente - cliusula 1, definiqa'o de "Notes", a fls. 6110, vide 

tambimjls. 3296 e cliusula 1, definiqa'o de "New Notes ", ajls. 3310~; 

- No contrato celebrado a 29/11/2002 previa-se que fossem as off-shore Cayman 

a deteminar o sentido de voto das acqdes detidas pelo ABN - tendo o (enta'o) 

Presidente do Conselho de Administraqa'o do BCP, arguido Jorge Manuel Jardim 

Gonqalves, representado o ABN nu Assembleia-Geral do BCP de 24/02/2003 - 

cliusula 3/i (rights and procedures) do Anexo 2 (Product Conditions), a jls. 6132 

e 3301, 8351, 7378, 8352, 7607v, 7608,10141-10143; 

- No contrato celebrado a 18/03/2003 nio se consagrou uma clrfusula que 

permitisse i s  of-shore Cayman deteminar o sentido de voto das acq6es detidas 

pelo ABN mas na Assembleia-Geral do BCP de 15/03/2004 foi o (enta'o) 

administrador do BCP Alexandre Alberto Bastos Gomes que representou ABN - 
cliusula 34 do anexo 2 "Product Conditions", a jls. 3322v; 3301, 8351, 7378, 

8352, 7607~,  7608, 10141- 10143; 

- Em ambos os contratos esti prevista uma cliusula Stop Loss Price, queprotege 

o ABN do risco de mercado das acqdes BCP - clrfusula 1 do anexo 2 (Product 

Conditions), definiqio de "Stop Loss Price ", a fls. 6129 e cliusula 1, a jls. 3321; 

- 0 ABN protege-se, ainda, ao prever que se a S M ,  a Moody's ou a Fitch 

baixarem o rating do BCP para niveis abaixo de "recomendaqa'o de 

investimento': o periodo de liquidaqio das Notes iniciava-se - cliusula 1 do 

anexo 2 (Product Conditions), definiqa'o de "Unwinding Start Date ", a jls. 6130 e 

clrfusula 1 do anexo 2 (Product Conditions), definiqa'o de "Unwinding Start 

Date", a jls. 3321v; 

- Em ambos os contratos estd previsto o direito de recompra d m  acqdes porparte 

das of-shore Cayman - cliusula. 34 (rights andprocedures) do Anexo 2 (Product 

Conditions), a j k .  6132-6133 e cliusula 3.1, a fl. 3311; 

- As possiveis combinafles dos eventos previstos contratualmente pedtem delinear, A data da 

celebnqh de cada urn dos contratos, quatro cedrios possiveis na data terminal do periodo de 

liquidqh em que de todos resulta sempre uma exposi~iio ao risco por park das off-shore 

400 
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Cayman como demonstra o anexo 4 cujo conteyo se dh por integralmente reproduzido - fls. 
91 06v e 9099-9 138; 

- A p b  a celebracb do contrato de 2911 112002, em virtude da forte desvaloriza~b da cotagio 

das aqbes BCP, as off-shore Cayman tiverarn de devolver ao ABN "ABN Notes" e pagar 

cerca de € 71 milh8es ao ABN - fls. 3297v e 4036,3297v, 9137-9138; 

- 0 s  efeitos contratuais dos contratos "ABN Notes" (que se produzuam entre Novembro de 

2002 e Dezernbro de 2004) foram sempre imputhveis ao BCP uma vez que forarn celebrados (a 

2911 1/2002 e 18/03/2003) entre as off-shore Cayman, o ABN AMRO e o BCP (no caso do 

contrato de 2911 112002) ou a Servitrust - sociedade detida pelo BCP (no caso do contrato de 

18/03/2003) - fls. 6 108-6146 e 641 8-6452. 

- Corn efeito: 

a) as ofl-shore Cayman foram sempre veiculos do BCP 

(i) Moreira Rato, J o b  Bemardino Gomes e Ilidio Duarte Monteiro actuaram por 

conta do BCP, 

(ii) a 24/03/2004, Moreira Rato, J o k  Bernardino Gornes e Ilidio Duarte Monteuo 

cederam as suas posicbes A Townsend Associates Corp. (que passa a deter as off- 

shore Cayman) e a Townsend Associates Corp. tamb6m 6 m a  sociedade (entilo, 

detida pela Sevendale) veiculo do BCP - fls. 2414 e 2536, 5973-5979, 11384, 

11515-11516, 

(iii) a Townsend Associates Corp. (i) a partir de 26/03/2004 passa a ser detida pela 

Edificios Atlilntico, S.A. (doravante EA descrita no anexo 6 cujo conteuo se dh 

por integralmente reproduzido) (ii) sendo a partir de 23/06/2006 detida 

conjuntamente pela EA e pela CI - fls. 3554, 3556-3557, 5975v, 11558, 11837, 

1 1854-1 1855; 

- A Selvitrust (sujeito no contrato celebrado, com o ABN, a 18/03/2003) sempre 

foi detida, directa ou indirecfamente, pelo BCP -fls. 3387-3493; 

- Por forca dos contratos celebrados com o ABN, as 17 off-shore Cayman continuaram 

expostas aos riscos das acgbes do BCP - a esfera juridica do BCP 6 que era afectada - fls. 

5973-5979; 

- Foram administradores do BCP (arguido Jorge Manuel Jardim Gongalves e Alexandre 

Alberto Bastos Gomes) que representaram o ABN nas Assembleias Gerais do BCP de 

24/02/2003 e 15/03/2004 (respectivamente) - apesar de no contrato celebrado a 18/03/2003 

nio se prever, expressamente, o dueito das off-shore Cayman exercerem os direitos de voto 



inerentes As acq6es BCP detidas pel0 ABN - fls. 3301,8351, 7378,8352,7606~, 7607v, 7608, 

10141-10143; 

- 0 s  pagamentos finais (das Notes) foram feitos, entre 2911 112004 e 21/12/2004, pelo ABN h 

Sevendale que k uma sociedade veiculo do BCP - sociedade que d o  era park contratante e 

que n k  tinha qualquer conexlo, nesta data, com a Townsend - fls. 3302, 551v, 557v, 1487v, 

902,1542,700~, 1728,1893,101 5,8453; 

- 0 BCP utilizou tambkm como veiculos do pr6prio Banco as seguintes sociedades que foram 

incorporadas, entre 2511 111996 e 26/07/2004, em jurisdipbes off-shore (doravante tambkm 

designadas por off-shore G6is Ferreira) - fls. 14-15, 19-20, 69-70, 6350, 131v-132, 267-270, 

445446,3551; 4- 8 e 2579: 

- duas sociedades designadas por Somerset Associates Limited: (i) uma sedeada em Ilha de 

Man (doravante Somerset ou Somerset (Ilha de Man)), (ii) outra sedeada nas British Virgin 

Islands (doravante Somerset (BVI) - sociedade, distinta da primeira, que foi constituida 

com o prop6sito de dar continuidade h primeira) - fls. 69-70 e 6350 

- Hendry (International) Limited (doravante Hendry) 

- Sherwell International Limited (doravante Sherwell) 

- Sevendale Investments (International) Limited (doravante Sevendale) 

- Townsend Associates Corp. (Townsend); 

- As sociedades Somerset (Ilha de Man), Somerset (BVI), Hendry, Sherwell, Sevendale e 

Townsend, apesar de: 

- identificadas pelo BCP como entidades relacionadas corn G6is Ferreira; 

- apresentarem, no caso da Hendry, Sherwell e Sevendale, declarafles que identificavam 

G6is Ferreira e Bessa Monteiro wmo beneficisrios econ6micos da sociedade - que 

(tambkm) actuavam por conta do BCP 

- tambCm eram sociedades veiculo do BCP como se descreve no anexo 5 cujo conteklo se 

dB por integralmente reproduzido - fls. 4- 8 e 2579; 

- 0 BCP concedeu avultados financiamentos As off-shore G6is Ferreira, que atingiram em 

31/12/2003 urn total de € 260.880.794 - fls. 141-148, 258-262,70v, 72-76 e 33v, 46 e 47,45v, 

41-45,46v e 46,71, 164v, 158, 158v, 159, 160v, 161v, 168v, 169-173, 287v, 286v, 286,284, 

285 e 301v, 300v e 301, 29% e 300, 299, 297v e 298, 293-297, 282, 285, 284, 293, 281 e 

292v, 280 e 291v, 441,440,439v, 439,438v, 438,437,431,435~; 

- 0 BCP beneficiava de amplos poderes discricionlrios para a tomada de decisbes de 

investimentos em valores mobilisrios nas supra identificadas off-shore G6is Ferreira - que 

executou atravks da DRI (Direcpb de Relafles com os Investidores) - fls. 47v-50, 57, 120, 

176-178, 307-309 e 432-434 e fls. 33v, 46 e 47,45v, 41-45, 46v e 46, 71, 164v, 158, 158v, 

159, 160v, 161v, 168v, 169-173,287v, fls. 286v, 286, 284, 285 e 301v, 300v e 3 0 1 , 2 9 9 ~  e 
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- As off-shore G6is Ferreira, com financiamento obtido junto do B O ,  adquiriram quase 

exclusivamente, acp6es BCP (entre Abril de 1999 e Dezembro de 2004) - fls. 82-100, 102- 1 13, 

114, 179-215,217-239,310-380,382,454,474,475-552,553,564; 

- G6is Ferreira e Bessa Monteiro: 

(ii) nunca tomaram qualquer decido de investimento - fls. 1 1528-1 1534 

(iii) nfo contribuiram com recursos pr6prios para estas sociedades off-shore - fls. 

82-100, 102-1 13, 114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454, 474, 475-552, 

553,564 

(iv) nfo respondiam sequer de mod0 supletivo pelos riscos associados Bs potenciais 

perdas decorrentes da actuapfo por parte do Banco ao abrigo do mandato de 

gestlo - as sociedades off-shore apresentavam para garantia os fmanciamentos 

concedidos pelo pr6prio BCP - fls. 2576 

(v) nfo formalizaram qualquer garantia (penhor ou caupb) a favor do BCP - fls. 

33v, 46 e 47, 45v, 41-45, 46v e 46, 71, 164v, 158, 158v, 159, 160v, 161v, 

168v, 169-173,287v, fls. 286v, 286,284,285 e 301v, 300v e 301 ,299~ e 300, 

299, 297v e 298, 293-297, 282, 285, 284, 293,281 e 292v, 280 e 291v, 441, 

440,439v, 439,438v, 438,437,431,435~; 

- 0 patrim6nio das off-shore G6is Ferreira foi adquirido exclusivamente atraves dos 

financiamentos que lhes foram concedidos pelo BCP, d o  tendo existido qualquer contribuipb 

de recursos pr6prios para estas sociedades off-shore, nem tendo sido prestadas quaisquer 

garantias por terceiros ao B O  - fls. 82-100, 102-113, 114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 

454, 474,475-552, 553, 564; 33v, 46 e 47,45v, 41 -45,46v e 46, 71, 164v, 158, 158v, 159, 

160v, 161v, 168v, 169-173, 287v, fls. 286v, 286, 284, 285 e 301v, 300v e 3 0 1 , 2 9 9 ~  e 300, 

299, 297v e 298, 293-297, 282, 285, 284, 293,281 e 292v, 280 e 291v, 441,440, 439~ .  439, 

438v, 438,437,431,435~; 

- Foi o BCP que assumiu as perdas sofiidas por estas off-shore (sem qualquer esfor~o de 

recupera~b de cridito) - fls. 70v, 72-76, 141-144,258-262; 

- 0 valor pago pelas off-shore Hendry, Sherwell e Somerset A Intnun Justitia Debt Finance, 

A.G. e A Branimo - Promoflo Imobilisuia, Unipessoal, Ma. @or forpa da cesslo de creditos) 

acarretou um agravamento do descoberto banchrio em divida ao BCP por park das sociedades 

Somerset (BVI), Hendry e Sherwell - fls. 72v, 5371, 5374, 5377, 5378, 140v, 5451, 5452, 

258v, 5532,5533,5537; 



- Entre 29/11/2004 e 21/12/2004, a Sevendale recebeu das off-shore Cayman urn total de € 

125.577.672,32 (que correspondem ao produto da venda das Notes e A transferencia de saldos 

positivos das off-shore Cayman) - como supra foi descrito; 

- A transferencia realizada pelas 17 off-shore Cayman para a Sevendale nib irnplicou qualquer 

contrapartida desta, nem sequer foi celebrado qualquer negbcio subjacente que justifique esta 

operaplo; 

- Gbis Ferreira, em resposta a oficio da CMVM, a f m o u  que a sua actuapgo nas sociedades 

off-shore supra referidas n b  foi feita no seu interesse mas, sim, no interesse do BCP - fls. 

1 1396-1 1397,11430-1 1434,11520-1 1534; 

- As off-shore Sherwell, Hendry e Sevendale corn os financiarnentos supra descritos, obtidos 

junto do BCP, adquiriram: 

- sobretudo, aqbes BCP (entre Abril de 1999 e Dezembro de 2004 - n b  tendo 

transaccionado apenas em 2003) - fls. 114, 179-215,217-239,310-380,382,454,456-552, 

553,554-566 

- adicionalmente, acqbes (i) de sociedades que eram dominadas pel0 BCP (acpbes BPA), 

(ii) de sociedades que vieram a ser adquiridas pelo BCP (v.g, acpi3es BPSM, BM, Impkrio), 

e (iii) sociedade sobre a qua1 o BCP veio a lanpar OPA (Heller Factoring Portuguesa, S.A.) 

- fls. 114, 179-215,217-239,310-380,382,454,456-552, 553, 554-566, 8949, 8956-8958, 

1 1769 

- residualmente, acpbes Banif, SGPS, Banco Espirito Santo e BPI. - fls 179 a 186; 558 a 

564,082 a085,310 a319; 

- As off-shore Gbis Ferreira identificadas no quadro seguinte subscreveram, em 2000, 

aumentos de capital do BCP, nos seguintes montantes: 

- Pelos financiamentos concedidos, o BCP: 

a) cobrou juros e comiss&s As off-shore Gbis Ferreira - fls. 82-100, 102-1 13, 114, 179- 

215,217-239,310-380,382,454,456-552,553,554-566 
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b) as off-shore Gbis Ferreira nunca pagaram ao BCP os juros wrrespondentes B 

ut i l izqb dos descobertos banchrios - com efeito, B medida que os juros eram 

cobrados, os financiamentos concedidos pel0 BCP ht off-shore Gbis Ferreira foram 

incrementados no respective montante e o BCP registou como proveitos esses juros - 
fls. 82-100, 102-113, 114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454, 456-552, 553, 554- 

566; 

- 0 montante total das perdas sofridas pelas off-shore G6is Ferreira atingiu, at6 B data das 

cessbes de crkditos operadas pelo BCP, o montante de € 121.483.016 - fls. 141-148, 258-262, 

~OV, 72-76, 141 -144,258-262, ~ O V ,  72-76; 

- 0 s  cr6ditos do BCP: 

- sobre a Somerset (BVI), no montante de € 28.784.407,06, foram cedidos pel0 BCP B 

Intrurn Justitia Debt Finance, A.G., a 28/02/2007, pelo p r e p  global de € 320.000 - fls. 70v, 

72-76, 

- sobre a Hendry, no montante de € 52.873.801,53, foram cedidos pel0 BCP B Intnun 

Justitia Debt Finance, AG, a 3011 112006, pel0 prego global de € 622.000 - fls. 141-144, 

- sobre a Sherwell, no montante de € 4 1.228.3 12,08, fo rm cedidos pelo BCP B Branimo - 

Promogb Imobiliiiria, Unipessoal, Lda., a 3 1/07/2007, pelo preqo global de € 460.000 - fls. 

258-262, 

sem que o BCP tenha feito qualquer esforgo de recuperagb desks cdditos (antes da sua 

cess2io); 

- A Intrum Justitia Debt Finance, A.G. 6 a uma empresa de serviqos de gestiio de cobranpas - 
fls. 12453; 

- A Branimo - Promoggo Imobilihria, Unipessoal, Ma. 6 uma sociedade detida por Vasco 

Pinheiro Novais Branco, que 6 (conjuntamente com Andrzej F. Jordan) beneficiatio econ6mico 

da Dazla Limited (entre 28/04/1999 e 09/12/2003), sociedade que interv6m na transmutaeo 

das perdas assumidas pelas off-shore Cayman (a partir de 29/03/2004 como consta no anexo 6 

cujo contefido se dh por integralmente reproduzido) - fls. 6148-6 192; 

- 0 s  (entiio) administradores do BCP e arguidos Ant6nio Rodrigues e AlIpio Dias: 

- comunicaram As off-shore Somerset (BVI) e Sherwell a cessb de cr6ditos - fls. 72, 147v, 

258, 

- constitiram Joaquim Gomes da Costa procurador do BCP para outorgar o contrato de 

cesdo de cr6dito relativo iu dividas da Hendry (perante o BCP) - fls. 147v; 



- 0 BCP, apesar de ter cedido os seus cr6ditos sobre as off-shore Somerset BVI, Hendry e 

Sherwell, possui as declarag6es de quitaglo das dividas emitidas, a 03/04/2007, 29/12/2006 e 

24/08/2007 (respectivamente), pela Intrum Justitia Debt Finance, A.G. e pela Branimo - 

Prornoglo Imobiliiria, Unipessoal, Lda. - fls. 72v, 140v, 257v; 

- A aquisi@o de acg6es BCP, pelas off-shore Cayman e G6is Ferreira, pennitiu ao BCP: 

- adquirir e controlar aq6es BCP correspondentes a mais de 5% do seu capital social, 

- manter a estrutura accionista (fiagmentilria) do BCP - sem que o seu modelo de 

g o v e m ~ b  fosse questionado, 

- procurar defender o comportamento das aq6es BCP no mercado - realidade que n b  foi 

dada a conhecer ao mercado; 

- A aquisiglo de acgbes BCP, pelas off-shore Cayman e G6is Ferreira (corn recursos do BCP) 

acarretou perdas - que o BCP ocultou nos seus documentos de p res tqb  de contas - que 

atingiram em 31/12/2003 o valor de € 593.605.594, em virtude da descida do valor de cotagb 

das ac@es BCP - fls. 12591 v quadro 21 ; 

- Entre 29/03/2004 e 31/12/2007, as perdas sofridas pelas 17 off-shore Cayman, ocultadas dos 

documentos de prestagio de contas do BCP, foram transmutadas (atravb de opera@es 

relacionadas com o sector imobilihrio) corn vista A sua diluig80 e absorgb pel0 BCP como 

descrito no anexo 6 cujo conteido se dB por integralmente reproduzido; 

- 0 s  principais agentes intervenientes (a16m do BCP) nesta vertente foram: 

- a Dazla Limited (doravante, Dazla) 

- a Ediflcios Atlhtico, S.A. (EA) 

- a EA Intemacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Ma. (doravante, EAT) 

- a Comercial Imobiliiria, S.A. (CI) 

- a Anjala Holdings S.A. (doravante, Anjala) 

- a Luanda Waterfront Corporation (LWC) 

- a Baia de Luanda - Promoglo, Montagem e Ges% de Neg6cios, S.A. (doravante cd3aia 

de Luanda,,) - que tern por object0 a implementqb do Projecto de Requalificaglo e 

Ordenamento Urbano da Zona Marginal de Luanda (doravante, project0 cd3aia de Luandan) 

- fls. 2 7 9 7 ~  

- a Seguros e Pendes Gere, SGPS, S.A. (doravante Seguros e Pensbes Gere) 

- a Pensbesgere, Sociedade Gestora de Fundos de Penshies, S.A. (doravante Pendesgere) 

- o Fundo de Pensbes do Grupo BCP; 

- Joaquim Miguel Paupkio exerceu h @ e s  de Administrador do BII (dominado pel0 BCP), 

ininterruptamente, desde 1992 ate 23/07/2003 (data em que cessou fungks, por renlincia, a 
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qua1 foi registada apenas a 03/12/2003) e a 09/12/2003 6 o beneficiftrio econ6mico da Dazla, 

que detinha nessa data a EA - fls. 3494-3520, 3494-3510, 3507 e 3494-3520, 6694v, 6812v, 

6924~. 8638,7190,7309,7438,7589~, 7752~. 7967v, 81 83,8638; 

- A 30/01/2004, o BCP aceita em daqb em pagamento de uma divida da Dazla no montante de € 

72.700.000 uma sociedade off-shore (Juwain Holdings, S.A.) que apenas detinha um terreno 

nistico (situado em Santo Antbnio, Loul6) cujo valor efectivo era de € 10.000.000 e a 

29/01/2004 e a 30/01/2004, o BCP concedera financiamento B Dazla e a Joaquim Miguel 

Paupkrio no montante de € 10.000.000 - fls. 9616v, 9618v, 9623,9623~-9624,9628 e 12375- 

12382; 

- A 24/03/2004, as perdas sofridas pelas off-shore Cayman (referentes As perdas resultantes da 

transacqio de aqties BCP - n b  reconhecidas nas contas do BCP) foram concentradas na 

Townsend (off-shore G6is Ferreira, ou seja, tamb6m esta uma off-shore BCP) - a Townsend 

assumiu, nesta data, m a  divida perante o BCP de € 593.697.585,63 e, como activo, um saldo 

bancslrio de apenas € 100.100.041 - fls. 2331-2335,2688,2746~ e 5975v, 5976; 2688,2746~ e 

5975~, 5976,2331 -2335; 

- A 25/03/2004 o BCP concede B EA um emprestimo no montante de € 600.181.334,67 corn a 

finalidade de permitir B EA: (i) adquirir im6veis ao BCP e (ii) realizar suprimentos A sua 

participada Townsend que viabilizem a liquidagb de responsabilidades que esta assurniu perante 

o BCP - fls. 5978,9924-9925,11963-11964,2527-2528; 

- A 26/03/2004 a EA adquire a Townsend (que, desde 24/03/2004, era devedora do BCP em € 

593.697.585,63 e tinha um dep6sito bancslrio no montante de apenas € 100.100.041) por 50.000 

USD - a EA pagoy assim, 50.000 USD para adquirir uma divida liquida de € 493.597.544,63 - 

fls. 3554,3555,3556-3557,5975~, 11558,11837,11854-1 1855; 

- Corn isto o BCP visou transferir as perdas sofiidas pelas off-shore Cayman (que haviarn sido 

sempre ocultadas e, desde 24/03/2004, concentradas na Townsend) numa sociedade on-shore 

que n b  pertenceria ao universo empresarial do BCP (a EA); 

- A Townsend liquida a divida perante o BCP (corn recurso ao fmanciamento que a EA obteve 

junto do BCP) - fls. 2688,2746~ e 5975v, 233 1-2335,3554,2526,2690,2527-2532,5978,5978, 

2532v, 2690,2773v, 2774v-2775 e 5976; 

- A divida da EA perante o BCP 6 paga, em substincia, pel0 pr6prio BCP (atrav6s de emissio de 

papel comercial da CI subscrito por entidades relacionadas com o BCP, suprimentos atribuidos 

pelo BCP A CI, venda de im6veis da Ct e d q b  em cumprimento das acgbes da CI); 



- A 29/03/2004 a Townsend (detida pela EA) adquire a CI ao BCP por € 26.136.371,60 - fls. 

2739~,  2746,2758~-2760,2757,2760~, 5973-5979,3556-3557,5975~, 11091, 11552~, 12124, 

12149,12152,, 12153,12240, 12243-12246,12464; 

- A 30/06/2004 a CI emite divida, sob a forma de papel comercial, que k adquirido por uma 

entidade detida pel0 BCP pel0 valor € 210.000.000, o que permitirh B EA amortizar a sua divida 

(total de € 600.1 8 1.334,67) junto do BCP em € 204.602.500; 

- A 29/06/2005 o BCP procede A d o t w b  da globalidade do papel comercial, no montante de € 

200.000.000, ao Fundo de Pensaes do Grupo BCP que em 2006 e 2007 reconhece, nas suas 

contas, uma perda de € 115,6 milhaes que o BCP difere em 20 anos (acomodando, assim, parte 

das perdas sofridas pelas off-shore Cayman) - fls. 2741,2987,287 lv, 3004v; 

- A 23/06/2005 a Townsend adquire, por 50.000 USD, a Anjala - fls. 2797v-2798, 2815, 4854, 

4874 (2938), 9033,10583,11834,12466; 

- A 22/06/2006 a Townsend vende a Anjala A CI, por € 300.000.000 - com recursos a 

suprimentos do BCP (que, nesta data, detkm formalmente, 5,75% da CI) no mesmo montante - 

que a Townsend entrega A EA para esta amortizar (a 23/06/2006, em € 305.000.000) o 

emprkstimo contrafdo junto do BCP (total de € 600.181.334,67) - fls. 1 1552, 11832, 11 834, 

11956-1 1957,12149-121 50,12230,12282,5978,9926,2690,10919,5976,5978,10581; 

- A 23/08/2006 a Anjala passa a deter uma participwlo na (Baia de Luanda)) - fls. 12466, 

2797~-2798,2815,4854,4874 (2938), 9033, 10583, 11834,12466; 

- A 29/06/2007 o BCP readquire a maioria do capital da CI (que a EA entrega em d a ~ b  em 

cumprimento) - exonerando do (restante) valor em divida resultante do emprkstimo concedido a 

25/03/2004 - fls. 2739v e 2777-2779,5973-5979,11098, 12243-12246,12465; 

- Com esta opera@o o BCP regista nas suas contas por € 312,3 milhaes a participa~b que passa 

a deter na Anjala (sociedade que, nesta data, detinha uma participaflo total de 643% na ccBaia 

de Luanda), quando apenas tinham sido investidos, at6 31/12/2007,45.378.276 USD (cerca de € 

30 milhdes) no projecto cd3aia de Luandan; 

- Desta fonna o BCP amortece contabilisticamente a perda sofrida (pelas off-shore Cayman), 

substituindo-a por este investimento em v io lwb das normas contabilisticas - fls. 12127 e 9926, 

11552,12127,12151,12231-12239; 

- Sucede que park das perdas resultantes da actua@o das off-shore foram suportadas pelo Fundo 

de Pendes do Grupo BCP (que adquiriu papel comercial emitido pela CI); 

- o BCP devia ter registado (sempre) nas suas contas a participa~lo que adquiriu no projecto 

cd3aia de Luandan, atravts da CI, pelo valor dos custos efectivamente suportados porque a 

Townsend e a CI pertenceram sempre ao universo empresarial do BCP; 

- Corn a a q u i s i ~ b  da Townsend (que era devedora de € 593.697.585,63 e tinha valores a receber 

no montante de apenas € 100.100.041) pela EA, por 50.000 USD, esta pagou para adquirir divida 

- fls. 3554,2526,2688,2746~ e 5975; 
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- 0 risco de credit0 manteve-se no BCP uma vez que a divida da Townsend ao BCP foi 

substituida por uma divida da EA ao BCP de valor superior; 

- 0 BCP que suportou as dividas da Townsend, fazendo chegar recursos h EA (que havia 

substituido a Townsend na posigio de devedora perante o BCP) que h e  permitiram pagar a 

divida assurnida, 

- A Townsend adquiriu a CI (a 29/03/2004) ao BCP e passou a ser detida, a 23/06/2006, pela 

CI - esta inversb da posigio sociekiria de dominio semiu o prop6sito de, a 29/06/2007, quando 

o BCP readquire a CI (sociedade que tamb8m sempre foi detida por conta do BCP), readquirir, 

tambkm, a Townsend - fls. 2688, 2739, 2746v, 2758v-2760, 2757, 2760v, 5973-5979, 3556- 

3557,5975~, 11091,11552v, 12124,12149,12152,12153,12240,12243-12246,12464; 

- A EA era adrninistrada por Joaquim Miguel Paupbrio, com quem o BCP tinha relwbes de 

grande proximidade tendo o mesmo exercido fungdes de Administrador do BII (dominado pel0 

BCP), inintenuptamente, desde 1992 atk 23/07/2003 (data em que cessou fungdes, por 

renlincia) - esta renhcia foi registada a 03/12/2003, isto 8, 6 dias antes da aquisigb da EA por 

Joaquim Miguel Pauptrio (atrav8s da Dazla) - fls. 3494-3520,3507; 

- A 29/03/2004 a Townsend adquiriu ao BCP a totalidade do capital social da CI e a 

29/06/2007 o BCP readquire o dominio da CI - quando a CI j l  det6m participagio no projecto 

cd3aia de Luanda)), via Anjala (e LWC) para poder avaliar o projecto "Baia de Luanda" por 

valor muito superior aos custos efectivamente suportados - fls. 2739v, 2758~-2760, 2757, 

2760v, 5973-5979 e 8183,10574-10577, 1 1098,121 24, 12128,12148,12243-12246, 12464; 

- A venda da CI pel0 BCP h Townsend (em 29/03/2004) 6 urna venda dentro do Grupo BCP 

corn a Townsend a continuar a ser uma entidade detida pel0 BCP - a CI 160 saiu da esfera do 

universo empresarial do BCP; 

- 0 montante dispendido pela Townsend para a aquisigb da CI proveio do saldo positivo que 

transitou das sub-holdings das off-shore Cayman - a CI foi comprada ao BCP atraves de 

recursos disponibilizados pel0 BCP - fls. 2331-2335, 5973-5979; 

- A venda da CI A Townsend assentou no pressuposto da simultanea assungb, pela Townsend, 

da totalidade do saldo devedor de outras entidades (Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro, Joio 

Bernardino Gomes) no montante de € 593.697.585,63 e na constituigb de penhor sobre 

participagio a adquirir e na hipoteca ou garantia equivalente sobre os im6veis detidos e a 

adquirir pela CI - fls. 2331-2335,2688,2746~ e 5975v; 

- A 29/06/2004 - 3 meses ap6s a aliena@o da CI - o BCP j l  tinha readquirido (por via da 

Seguros e PensBes Gere, SGPS, S.A. e da EAI) 1 1,5% da CI; 



- A Townsend, e mesmo a EA, nlo teriam capacidade para liquidar a dfvida assumida - donde, 

ab initio, n b  existindo condig8es expectAveis de que a EA ou a Townsend viessem a honrar 

esta assungb de divida seria inevithvel a reaquisigiio do patrim6nio penhorado, isto 6, da CI - 
fls. 8470-8482,10174-10268, 10270, 10271-10314,10676-10696,10697-10798,10799-10846, 

2881v-2859,2882,3038 e 11 110; 

- A CI n b  poderia dispor do seu patrim6nio sem autorizaglo do BCP, tendo em conta que o 

mesmo se encontrava totalmente dado em garantia ao BCP - fls. 12124; 

- 0 BCP readquiriu formalmente o dorninio da CI B EA a 29/06/2007 (por € 61.334.961,19 - 

valor de que o BCP era credor relativamente B EA, nessa data) fazendo compensar (ainda que 

apenas parcialmente) as perdas sofiidas pelas off-shore Cayman com a valorizaglo obtida no 

projecto td3aia de Luanda)), cuja aquisigio havia sido financiada pelo BCP - fls. 2740, 2777- 

2779,5973-5979,11098,12243- 12246; 

- Para executar esta operaqiio (de valorizaqio do projecto ((Baia de Luanda))), o 

BCP necessitava que, durante urn lapso de tempo, a CI nio fosse por si detida 

uma vez que: 

(i) o BCP s6 conseguiu avaliar o project0 td3afa de Luanda)) por valor rnuito 

superior aos custos efectivamente suportados (de acordo corn as normas da 

WRS 3.24) poque a CI, quando da aquisigio da ttBaia de Luanda)), nlo foi 

reconhecida como urna sociedade detida pelo BCP 

caso o BCP tivesse sempre rewnhecido a CI como uma sociedade dentro do 

seu universo empresarial, o projecto td3aIa de Luanda)) teria de ter sido 

valorizado necessariamente pel0 seu valor de custo - cf. parhgrafo 15 da IAS 

16 - sendo que at6 31/12/2007 tinham sido apenas investidos 45.378.276 USD 

(cerca de € 30 milh8es) no projecto Baia de 

Luanda, essencialmente financiados pelo Grupo BCP - o que represents um 

diferencial contabilistico que corresponde sensivelmente B elirninaglo dos 

suprimentos de € 300.000.000 concedidos pel0 BCP CI - fls. 9926, 11552, 

12127, 12151, 12231-12239 

(ii) o Fundo de Pens6es do Grupo BCP nib podia ter adquirido papel comercial 

emitido pela CI caso esta sociedade estivesse em r e l q b  de dominio ou de 

grupo corn o BCP - artigo 4."/l/c da Norma Regulamentar (do ISP) n." 

2112002-R, de 2811 112002) - fls. 6240~;  

- As dfvidas das off-shore Cayman, perante o BCP, depois de concentradas na Townsend, 

foram substitddas por wna divida da EA perante o BCP - as dividas das off-shore Cayman - 
fls. 2688, 2746v e 5975v, 2331-2335 e 3554, 2526, 2690, 2527-2532, 5978, 5978, 2532v, 

2690,2773v, 2774v-2775 e 5976: 

a) foram liquidadas pela Townsend 
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b) atraves de um emprestimo, de € 600.181.334,67, concedido (a 

25/03/2004) pel0 BCP A EA 

c) emprCstimo que foi concedido pel0 BCP, justamente, corn a finalidade 

de permitir a EA: (i) adquirir imoveis ao BCP e (ii) realizar suprirnentos 

a sua participada Townsend que viabilizassem a liquidagio de 

responsabilidades que esta assumira perante o BCP - fls. 5978, 9924- 

9925, 11963-1 1964 

d) tendo a EA concedido suprimentos a Townsend, a 30/03/2004, no valor 

de € 581.300.000 - fls. 2773v, 2774~2775,5976, 10581, 11963-1 1964 

e) ficando a EA devedora do BCP 

- A EA liquidou a divida & € 600.181.3.34.67 ao BCP, entre 30/06/2004 e 29/06/2007, 

essencialmente, atravks de recursos provenientes (ainda que indirectamente) do Orbprio) 

BCP; 

a) a CI procedeu d emissa'o de programa de papel comercial no montante de € 

210.000.000 (com data de vencimento a 29/06/2005) - 5 emisso'es de valor nominal 

unitdrio de € 42.000.000 cada - fi. 2 740v, 2823-2846v, 11092, 12124, 12148 



b) a Seguros e Penso'es Gere, SGPS, S.A. (sociedade dominada pel0 BCP) subscreveu as 

5 emissaes de papel comercial emitido pela CI - jls. 2740v, 2823-2846v 

c) a CI concedeu um empr&timo d EAI (entzo detida pel0 BCP e designada "BPA 

Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. '7 que, posteriormente, concedeu 

suprimentos d EA (sociedade de que a EAI detinha 10% - desde 18/06/2004) no valor 

de € 210.000.000 - J s .  11832, 11829, 11832, 11834, 11953-11955, 12124, 12131, 

12155, 12293-12299, 12300-I2302 

d) a EA amortizou a divida ao BCP em € 204.602.500 - jls. 2690, 9926, 10912, 111 77, 

11831; 

- A EA amortizou a divida ao BCP em € 204.602.500 atravh da obten~iio de suprimentos, 

concedidos pela CI (via EAI), que foram realizados d custa da emissio de um programa de 

papel comercial (€ 210.000.000) totalmente subscrito por uma sociedade dominada pel0 BCP, 

a Seguros e Pensdes Gere, SGPS, S.A. -jls. 2690,2740v, 5978,9926, 11832 

- A  30/12/2004 -fi. 11832, 11886-11887: 

(0 a EAI concede um emprdstimo de € 20.000.000 d EA 

(ii) A EA amortiza o emprhtimo ao BCP em € 20.000.000 -fi. 11888; 

- A 22/06/2006 o BCP concedeu wn empristimo a CI, sob o regime de contrato de 

suprimentos, no montante de € 300.000.000, o qua1 - nos termos do contrato de suprimentos - 
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se destinava exclusivamente a jinanciar a aquisipio da sociedade Anjala - fls. 2740, 2777- 

2779, 11093, 10605-10607, 11833, 11958-11962, 12124,12210-12214; 

- A Anjala: 

- que havia sido adquirida pela Townsend, a 23/06/2005, por 50.000 USD - 
fls. 11552, 11832, 11834, 11956-1 1957, 12149-12150, 12230,12282 

- foi adquirida, pela CI, por € 300.000.000, a 22/06/2006, a Townsend - fls. 

1 1  552, 1 1832, 1 1834, 1 1956-1 1957, 12149-121 50, 12230,12282; 

- Quando a CI adquire a Anjala @or € 300.000.000) esta, apesar de jri deter uma participapio 

de 50% nu LWC (desde 10/11/2005), ainda nr30 detinha qualquer participap?~ nu ctBaia de 

Luandau pois s6 a 23/08/2006 a L WC adquire 99,8% nu uBaia de Luandau -Jls. 12223-12229, 

2938,9033, 11552v, 12154, 12290; 

- A 22/06/2006 a Townsend paga € 300.000.000 d EA (a titulo de devolup?io, parcial, dos 

suprimentos concedidos a 30/03/2004) - jls. 5976, 5978, 11832 e 2773v, 2774v-2775 e 5976, 

10581, 12282; 

- A 23/06/2006 a EA amortizou ao BCP €305.000.000 -fls. 2690, 5978, 10919, 11832; 

- A amortizacclo de € 305.000.000 foi essencialmente assegurada pelos suprimentos 

concedidos pelo BCP ri CI no valor de € 300 milhdes -fi. 5978, 9926 



- Entre 07/07/2004 e 30/03/2007 a EA realiza vdrios reembolsos (jrestaqo'es ou liquida~6es 

parciais antecipadas) totalizando € 42.469.000 (a titulo de reembolso do capital e juros) - 

valor proveniente da alienaqio de imdveis (constantes do anexo 7 mjo confeddo se dd por 

integralmente reproduzido) dados em garantia ao BCP quando da celebraqiio do contrato de 

financiamento - jls. 5978, 111 78, 11831-11832, 11832, 10913, 11832, 1091 7, 11188, 10921, 

10920, 11832,10922,11189,11873-11950,12509-12512; 

- A 29/06/2007 a EA liquida o saldo em divida, perante o BCP, de € 61.301.334,67 atravis da 

daqio em pagamento de 68,34% do capital social do Comercial lmobilidria - sociedade que o 

BCP havia alienado a Townsend (entiio detida pela Edificios Atlrintico), a 29/03/2004, por € 

26.136.371.60 (quando esta ainda niio incorporava a Anjala) -Js. 5978, 10574-1 0577, 10924, 

10926-10929, 11098,11832,11951-11952,11091, 12124,12128,12243-12246,12464; 

- 0 s  reembolsos de capital do empristimo concedido pelo BCP a EA foram amortizados pela 

EA, substancialmente, atravh de recursos do prdprio BCP; 

- Por forqa de operaqo'es realizadas para liquidapio da divida da EA ao BCP, o Fundo de 

Penso'es sofieu um prejuizo (total) de, pelo menos, € 1159 milho'es como descrito no anexo 6 nrjo 

conteiido se dd por integralmente reproduzido; 

- A 28/06/2006 o Fundo de Pens6es do Gmpo BCP subscreveu 5 emissdes de papel comercial 

(6." d 10." emissio) emitido pela CI no valor de € 40.000.000 cada - jls. 2741, 2878-2896, 

298 7v, 3018; 

- A 29/12/2004, o Fundo de Penso'a do Gmpo BCP vendeu 3 emiss6es (a 6.4 7." e 8." 

emisso'es) do papel comercial, emitido pela CI, a sociedade Dazla Limited, por € 65,4 milhdes 

(valor correspondente a 54,5% do referido valor nominal) tendo uma perdu de € 54,6 milhdes 

-Js. 2741,2987v, 3022~-3023v, 10089, 11094; 

- Na mesma data o Fundo de Pens6es do Grupo BCP regista uma menos valia potencial no 

papel comercial retido no montante de € 58.4 milho'es, valorizando-o em € 2l,6 milho'es 

(correspondendo a cerca de 27% do valor nominal); 

- No final do ano de 2006, o Fundo de Penso'es acumula um prejuizo de, cerca de, € 113 

milho'es; 

- 4 realizada a conversa'o do valor nominal e respectivos juros de 2 emisso'es do papel 

comercial (detidas pelo Fundo de Penszes) em capital social da CI (83.098.902 

acco'es, ao valor nominal unitdrio de I euro) mantendo a valoriza~iio de € 21.6 

milho'es -jls. 2987v, 3027-3032, 10089 

- o Fundo de Penso'es vende 53.724.1 77 ac~o'es da CI (representativas de 18,29% do 

capital social) ao BCPpelo preqo global de € 16.720.079 b r e ~ o  unitbrio de € 0,31 I), 

correspondente ao valor da situa~a'o liquida de Maio de 2007 - tendo em conta que 

esta participapio estaria valorizada em cerca de € l2,5 milh6es (dijerenqa entre € 

21.6 milho'es e o valor atribuido ri participapio retida, € 9,l milho'es), a venda 
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permitiu recuperar cerca de € 4,2 milh6es - fls. 2987 e 3033-3038, 10572-10573, 

11097; 

- 0 Fundo de Pensbes do BCP regista ainda uma menos valia potencial de cerca de € 7,l 

milhbes, resultante da diferen~a entre o valor contabilistico provisdrio (a 31/12/2007) da 

participa~rio nu CI (cerca de € 2 milhdes) e o seu valor at6 entdo reconhecido (6 9,l milhbes): 

o Fundo de Pensdes a 31/12/2007 detinha uma participa~rio de 29.374.725 ac~des  da CI, 

subscritas pelo valor nominal de € I, cujo valor contabilistico k de apenas € 0,068 -pel0 que 

o Fundo de Pens6es do BCP a 31N2/2007passou a valorizar a referida participa~do em cerca 

de € 2 milhbes - fls. 2987v; 

- 0 BCP fez reflectir, em 2006 e 2007, uma perda, que ascendeu ao montante de € 

115.866.000, no Fundo de Pensbes - essa perda ocorre porque o BCP decide deixar de 

financiar a CI e esta deixa depagar a divida ao Fundo de Pensdes do Grupo BCP; 

- 0 BCP decidiu investir no Projecto de Requalificapio e Ordenamento Urbano da Zona 

Marginal de Luanda brojecto uBaia de Luanda))); 

- 0 projecto crBaia de Luanda)) envolve a constru~iio de vcirios empreendimentos publicos e 

privados ao longo da Avenida 4 de Fevereiro, nu Marginal de Luanda (Angola); 

- Este projecto imobilicirio prev2 uma componente piiblica (que envolve obras no montante de 

€ 90,9 milhbes - dragagem e despolui~a'o da baia, alargamento de faixas de rodagem, espacos 

verdar) e uma outra privada (no valor de € 1,62 mil milhdes - que envolve 8 parcelas de 

terreno, a maioria das quais resultante da reposi~rio de material dragado, e inclui a 

constnr~iio de ed~j?cios com diversas finalidades: habita~do, comkrcio, escritbrios e hotelaria - 
fls. 2652-2653; 

- Caso o BCP tivesse investido no projecto aBaia de Luanda)) directamente, ou atravb de uma 

das entidades reconhecidas como pertencentes ao seu universo empresarial, teria de avaliar o 

investimento pelo valor dos custos efectivamente suportados (cfi. parcigrafo 15 da IAS 16) - 

sendo que at6 31/12/2007 tinham sido apenas investidos 45.378.276 USD (cerca de € 30 

milhbes) no projecto aBaia de Luanda)), essencialmente financiados pelo Grupo BCP - F. 
9926,11552, 12127, 12151,12231-12239; 

-A CI, que era detida, desde a sua constituiqZo, pelo BCP, passou a ser @malmente) detida, 

a 29/03/2004, pela Townsend - decisdo do BCP que foi ratificada pelo Conselho de 

Administra~rio a 13/04/2004 - anexo 6 e acta n."461; 

- A partir de 2004 o BCP deixou de reconhecer a CI nus m a s  contas - cfi. anexo 2 cujo 

conterido se dci por integralmente reproduzido - fls. 6694v, 6812v, 6923v, 7 1 9 0 ~  7309, 7439, 

8367v, 11089, 2688, 2746~. 2739,3559,5975~, 5976 e 5979, 11091, 12124, 12240, 12464; 
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- A 23/06/2005 a Townsend adquiriu por 50.000 USD a Anjala -jh. 4879, 2934~. 4874, 4882) 

8413,8705, 10090,8701, 10090,11552, 12125,12149, 12215-12217; 

- A 10/11/2005, a Anjala adquire 50% da LWC (sociedade que, nesta data, n io  detdm 

qualquerparticipap5o nu ctBaia de Luanda))) -fi. 2938,9033, II552v, 11254, 12290; 

- A 22/06/2006, a CI compra, h Townsend, 100% ah Anjala, atrav&s de financiamento 

concedido pelo BCP d CI (a titdo de suprimentos) no valor de € 300.000.000 (a 22/06/2006) - 
jh. 273% 1176% 5973-5979, 11093, 10090, 11834, 11552, 12125, 12129, 12149-12150, 

12230, 12282 e 12210-12214; 

- A 23/08/2006, os accionistasfirndadores da uBaia de Luandaw (Josi Carlos Moreira Rkcio, 

Adelino Filipe Galva'o Branco, Maria Fernanda Trindade Martins Rdcio, Hugo Miguel 

Quaresma Rdcio, Francisco Pedro Quaresma Rdcio, Jorge Pedro Gon~alves de Carvalho 

Figueira) transmitem 1996 ac~o'es da uBaia de Luanda)), correspondentes a 99,8% do capital 

social da sociedade, para a sociedade LWC e Adelino Filipe Galvio Branco e Jorge Pedro 

Gon~alves de Carvalho Figueira deixam de ser accionista da ctBaia de Luanda)) - jh. 12223- 
12229; 

- 0 capital social da ctBaia de Luanda)) d aumentado para 1.660.000 Kwanzas, dividido e 

representado por 2.000 ac~o'es (com o valor nominal de 830 Kwanzas cada) -jh. 12227; 

- Na sequ2ncia da aquis i~io  pela LWC de 99,8% do capital social da sociedade ctBaia de 

Luandaw - a CI, atravds da Anjala (que detinha e continuava a deter, a 28/11/2008, 50% da 

LWC), passou a deter uma participapio indirecta de 49,9% do capital social ah ctBaia de 

Luanda)) -jh. 12466; 

- A 12/03/2007 a L WC alienou d Anjala e d Tecnocarro - Engenharia, Equipamentos e 

Servi~os, S.A., 39% e 10% do capital social da ctBaia de Luanda)), respectivamente; 

- A CIpassou a deter 64.4% da ctBaia de Luandaw (39% atravds da Anjala e 25.4% atravb da 

Luanda Waterfront Corporation (L WC) - sociedade detida a 50% pela Anjala) - jh. 11558, 
11838, 12466; 

- A 03/04/2007, nu sequ&cia do aumento de capital da ctBaia de Luanda)) (de 20.000 USD 

para 19.200.000 USD), a participap?~ da L WC passou para 51 % - assim, a CI manteve a 

participapio de 39% nu ctBaia de Luanda~, detida atmvds da pam'cipaqio directa da Anjala, 

e aumentou (ligeiramente) a sua participapTo nu ccBaia de Luanda,) via LWC (sociedade 

detida a 50% pela Anjala) para 25,5% - a CIpassou a deter uma participapio total de 64.5% 

da ct Baia de Luanda,) -fls. 12466, 12468-12483, 12484- 12504; 

- A 29/06/2007 o BCP voltou a e u i r i r  o dominio da CI (quando esta detinha uma 

pam'cipapio de 64.5% na aBaia de Luanda~) - jh. 2739~~ 2758~-2760, 2757, 2760v, 5973- 

5979 e 8183, 10574-10577, 11098; 

- A CI devia ter sempre sido reconhecida, nus contas do BCP, como uma das entidudes do 

universo empresarial do BCP; 
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- 0 projecto ctBaia de Luandan tinha de ser registado nus contm do BCPpelo valor dos custos 

efectivamente suportados; 

- A avaliaqiio no Balanqo do BCP do projecto (Baia de Luanda)> por valor superior aos dos 

custos efectivamente suportados representa um diferencial contabilistico que corresponde 

sensivelmente d eliminaqio dos suprimentos de € 300.000.000 concedidos pel0 BCP ri CI; 

- A 30/01/2004 o BCP aceita em daqiio em pagamento (de facilidade de crkdito que ascendia, 

nessa data, a € 72.700.000) as acq6es representativas de 100% do capital social da Juwain 

Holdings, S.A. (sociedade sedeada em Turks and Caicos - doravante, Juwain) detidas pela 

Dazla -3cando a Dazla exonerada de dividas perante o BCP -fi. 9617-9618; 

- 0 patrimdnio da Juwain C apenm constituido, d data dos factos, por um terreno nistico 

situado em Santo Antdnio, Loulk (situado perto do empreendimento Yale de Lobo) - doravante 

Terreno de Santo Antdnio -fi. 9617v, 12403-12405, 12428; 

- Segundo a avaliaqiio da "Benege Serviqos de Engenharia e Avaliaq6es': tendo sempre em 

consideraqio que projectos de loteamento e infa-estmturas sejam aprovados, o Terreno de 

Santo Antdnio teria um valor de € 64.287.100. -fi. 9608-9615; 

- 0 BCP reconheceu, nus sum contas de 2004, uma perdu no valor de €8.412.900 (resultante 

da diferenqa entre o crkdito de € 72.700.000 e o valor pelo qua1 o Terreno de Santo Antdnio 

foi avaliado); 

- A 29/01/2004 e 30/01/2004, o BCP concede crkdito d Dazla e a Joaquim Miguel Paupkrio 

(benefcidrio econdmico da Dazla, desde 09/12/2003) no montante de € 10.000.000 - fi. 
9616v, 9618v, 9623, 9623~-9624, 9628 e 12375-12382; 

- A data, as licenqm de comtmqiio e loteamento do Terreno de Santo Antdnio nio  estavam 

aprovadas (nem estavam aprovadm a 22/08/2008) - fi. 11824-1 1826,12371-12382; 

- Em carta, datada de 28/11/2003, enviada por Joaquim Miguel Paupkrio ao BCP, caso a 

licenqa de loteamento e infra-estmturas do imdvel niio fosse aprovada num pen'odo de 2 anos, 

a Dazla comprometia-se a readquirir o mesmo imovel pelo valor de € 10.000.000 (valor de 

aqukiqiio) - fi. 961 6v; 

- A Dazla readquiriu a 30/05/2006, por € 10.000.000, a Juwain ao BCP - fi. 9629, 9632v- 

9633,9629; 

- 0 valor do Terreno de Santo Antdnio, a 30/01/2004, era de € 10.000.000 e nio de 6' 

64.287.100; 



- 0 BCP dm'a ter reconhecido, nas sum contas de 2004, uma perdu de € 62.700.000 

(resultante da diferenp entre o valor do crddito - de € 72.700.000 - e o valor efectivo do 

Terreno de Santo Antbnio - de € 10.000.000); 

- A origem dos diferentes prejuizos gerados queficaram por registar no BCP d a seguinte: 

- A magnitude dos impactos a registar na informaglo financeira do BCP, quando comparada 

com o capital pr6prio e corn a situagBo liquida apresentada em cada urn dos anos, B a seguinte: 
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A - Antecedentes 

a) Ano de 1999 

1. No dia 15/12/2000 o BCP divulgou no Sistema de Difisio de 

Informagio da CMVM (doravante SDI) os docurnentos de prestagiio de 

contas consolidadas relativos a 1999 - fls. 7228 e 7229-7235; 

2. No ano de 1999 eram apresentadas nas contas como fazendo parte do 

universo empresarial do BCP as entidades constantes do anexo 2 cujo 

conteudo se di por integralmente reproduzido; 

3. Do universo empresarial apresentado nio constavam as of-shore 

Cayman, nem as of-shore Gbis Ferreira - cfr. anexo 2 cujo conte6do se 

& por integralmente reproduzido; 

b) Relativamente aos factos do ano de 1999: 

a) foram contabilizados, nio devendo ser, na Demonstrag20 de 

Resultados Consolidada juros e comiss6es, em proveitos, no montante 

de € 6.140.285 - fls. 86 a 114, 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 



1927 a 1991,2039 a 2086 e 5869 a 5891, 21 17 a 2185, 5795 a 5857, 

5892 a 5957,2499 a 25 10,2690,2758 a 2760 e quadro 8 a fls. 12584 

b) estava registado, nib devendo estar, no Balan~o Consolidado, na 

Conta de Clientes, o montante de € 166.964.659 - fls. 86 a 1 14, 53 15 a 

5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 

649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 

1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 

1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 

5891,2117 a 2185,5795 a 5857,5892 a 5957,2499 a 2510,2690,2758 

a 2760 e quadro 9 a fls. 12584~; 

- nik foram, devendo ser, reflectidas, no Capital Proprio, perdas no 

valor de € 11.162.441 - fls. 12585~ - quadro 17 

- nIo estavam, devendo estar, registadas no Balango Consolidado (i) 

24.174.944 acq6es proprias, cujo montante de aquisigb ascendia a € 

155.802.218, e (ii) 1.290.891 acq6es BPA - fls. 12584~ - Quadro 10 - 
fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e 

5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 91 1, 951 a 1015, 1048 a 

1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 

1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a 

1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185,5795 a 5857, 5892 a 

5957,2499 a 2510,2690,2758 a 2760 e quadros 10 e 18 a fls. 12584v 

e 1 2 5 8 7 ~ ~  respectivamente; 

c) Ano de 2000: 

1. No dia 25/07/2001 o BCP divulgou no SDI os documentos de prestaqio de 

contas consolidadas relativos a 2000 - fls. 7228 e 7236-7240; 

2. No ano de 2000 erarn apresentadas nas contas como fazendo parte do 

universo ernpresarial do BCP as entidades constantes do anexo 2 cujo 

contecdo se dd por integralmente reproduzido; 

3. Do universo ernpresarial apresentado niio constavam as 08-shore Cayman, 

nern as of-shore G6is Ferreira - cfr. anexo 2 cujo contecdo se dh por 

integralmente reproduzido; 

d) Relativarnente aos factos do ano de 2000: 

1. foram contabilizados, niio devendo ser, na Dernonsrniio de Resultados 

Consolidada juros, em proveitos, no montante de € 26.734.414 - fls. 086 a 



Tribunal da Rela50 de Lisboa 
Rue do Arsenal Letra G - 1 100438 

Tel: 213222900 - Farc 213222992 . Email: prreio@lisbca.tr.mi.~t 

114, 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538, 455 a 

557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 

1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 

1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 

2185,5795 a 5857,5892 a 5957,2499 a 2510,2690,2758 a 2760 e quadro 8 a 

fls. 12584 

2. estava registado, niio devendo estar, no Balanqo Consolidado, na conta de 

clientes, no montante de € 568.846.172 - fls. 86 a 114, 53 15 a 5380, 187 a 

239,5381 a 5455,320 a 380 e 5456 a 5538,455 a 557,649 a 705,743 a 911, 

951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 

5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 

1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 21 17 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 

5957,2499 a 2510,2690,2758 a 2760 e quadro 9 a fls. 12584v 

3. niio foram, devendo ser, reflectidas, no Capital Prbprio, perdas no valor de € 

37.896.855 - fls. 12585v - quadro 17 

4. niio estavam, devendo estar, registadas no Balango Consolidado 98.295.759 

acg6es prbprias (correspondente a 4,8% do capital social), cujo montante de 

aquisigb ascendia a € 530.949.3 16. (fls. 12584v Quadro 10) - fls. 86 a 114 e 

5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538,455 a 557, 

649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 

1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 

1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 

5795 a 5857,5892 a 5957,2499 a 2510,2690,2758 a 2760 e quadros 10 e 18 

a fls. 12584v e 12587v, respectivamente; 

e) Ano de 2001 

1. No dia 17/07/2002 o BCP divulgou no SDT os documentos de prestagio de 

contas consolidadas relatives a 2001 - fls. 7228 e 7241-7248 

2. No ano de 2001 eram apresentadas nas contas como fazendo parte do 

universo empresarial do BCP as entidades constantes do Anexo 2 cujo 

conte6do se dh por integralmente reproduzido 



3. Do universo empresarial apresentado niio constavam as off-shore Cayman, 

nem as of-shore G6is Ferreira - Anexo 2 cujo conteddo se di por 

integralmente reproduzido; 

f )  Relativamente aos factos do ano de 200 1 : 

1. foram contabilizados, n k  devendo ser, na Demonstraqk de Resultados 

Consolidada juros, em proveitos, no montante de € 33.376.366 - fls. 086 a 114 

e 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455,320 a 380 e 5456 a 5538,455 a 557, 

649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 

1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 

1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 

5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510,2690, 2758 a 2760 e quadro 8 a fls. 

12584 

2. niio estavarn, devendo estar, registadas no Balanqo Consolidado no activo 

acq8es prbprias cujo montante de aquisiqiio ascendia a € 544.499.276 - fls. 

12584v - quadro 10 

3. estava registado, niio devendo estar, no Balanqo Consolidado, na conta de 

clientes, o montante de € 615.772.497 - fls. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 

239 e 5381 a 5455,320 a 380,5456 a 5538,455 a 557,649 a 705,743 a 91 1, 

951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 

5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 

1927 a 1991, 2039 a 2086, 5869 a 5891, 21 17 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 

5957,2499 a 2510,2690,2758 a 2760 e quadro 9 a fls. 12584v 

4. niio forarn reflectidos, devendo ser, no Relat6rio e Contas Consolidado 

perdas no montante de € 52.558.943 - fls. 12585 - quadro 13 

5. face ao valor de juros indevidamente cobrados e is perdas/provis6es n b  

registadas, o Resultado Liquido do exercicio encontrava-se sobreavaliado em 

€ 85.935.309 - fls. 12585v - quadro 16 

6. niio forarn, devendo ser, reflectidas, no Capital Prbprio, perdas no valor de € 

123.832.164 - fls. 12585v - quadro 17 

7. niio estavarn, devendo estar, divulgadas no Relat6rio de Gestiio as 

transacq6es que culrninaram na detenqiio directa e indirecta de 108.270.831 

acqaes prbprias (correspondentes a 4,7% do capital social - fls. 086 a 114 e 

5315 a 5380, 187 a 239,5381 a 5455,320 a 380,5456 a 5538,455 a 557,649 

a 705,743 a 911,951 a 1015,1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 
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1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 

1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 

5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510, 2690, 2758 a 2760 e quadros 10 e 18 a fls. 

12584v e 12587~; 

g) Ano de 2002 

1. No dia 14/03/2003 o BCP divulgou no SDI os documentos de prestagiio de 

contas consolidadas relatives a 2002 - fls. 7228,7249-7324 

2. No ano de 2002 eram apresentadas nas contas como fazendo parte do 

universo empresarial do BCP as entidades constantes do Anexo 2 cujo 

contehdo se dii por integralmente reproduzido; 

3. Do universo ernpresarial apresentado niio constavam as ofihore Cayman, 

nem as offhore G6is Ferreira - cfr. anexo 2 cujo conteudo se dh por 

integralmente reproduzido; 

h) Relativamente aos factos do ano de 2002: 

1. forarn contabilizados, nib o devendo ser, na Demonstraqgo de Resultados 

Consolidada juros, em proveitos, no montante de € 36.500.912 - fls. 086 a 

114,5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e 5456 a 5538,455 a 

557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 

1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 

1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891,2117 a 

2185,5795 a 5857,5892 a 5957,2499 a 2510,2690,2758 a 2760 e quadro 8 a 

fls. 12584 

2. ngo estavam, devendo estar, registadas no Balango Consolidado no activo 

acgbes proprias (directamente detidas e por via das ABN Notes) cujo montante 

de aquisiggo ascendia a € 572.300.072 - fls. 086 a 114, 5315 a 5380, 187 a 

239, 5381 a 5455,320 a 380, 5456 a 5538,455 a 557,649 a 705,743 a 911, 

951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 

5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 

1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 21 17 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 

5957,2499 a 2510,2690,2758 a 2760 e quadro 10 a fls. 12584v 



3. estava registado, niio devendo estar, no Balanqo Consolidado, na conta de 

clientes, o montante de € 680.074.206 - fls. 086 a 114, 5315 a 5380, 187 a 

239, 5381 a 5455,320 a 380, 5456 a 5538,455 a 557,649 a 705, 743 a 91 1, 

951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 

5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 

1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 21 17 a 21 85, 5795 a 5857, 5892 a 

5957,2499 a 2510,2690,2758 a 2760 e quadro 9 a fls. 12584~ 

4. niio foram, devendo ser, reflectidas no Relat6rio e Contas Consolidado 

provisdes/perdas no montante de € 307.040.455 (devendo ter sido criada uma 

provisiio para o efeito) - fls. 12585 - quadro 13 

5. face ao valor de juros indevidamente cobrados e As provisaes n b  

registadas, o Resultado Liquido do exercicio encontrava-se sobreavaliado em 

€ 343.541.368 - fls. 12585~  - quadro 16 

6. niio forarn, devendo ser, reflectidas, no Capital Prbprio, perdas no valor de € 

467.373.532 - fls. 12585~  - quadro 17 

7, niio estavam, devendo estar, divulgadas no Relatbrio de Gestio as 

transacg8es que culminaram na detenqiio directa e indirecta de 154.147.985 

acgdes prbprias (correspondentes a 6,6% do capital social) - fls. 086 a 114, 

5315 a 5380,187 a 239,5381 a 5455,320 a 380,456 a 5538,455 a 557,649 a 

705, 743 a 911,951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 

1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 

1821 a 1893, 1927 a 1991,2039 a 2086 e 5869 a 5891, 21 17 a 2185, 5795 a 

5857,5892 a 5957,2499 a 2510,2690,2758 a 2760 e quadro 18 a fls. 12587~; 

- Infi4c~Zes object0 do presente processo 

- Ano de 2003 

- No dia 31/03/2004 o BCP divulgou no SDI os documentos de prestqiio de 

contas consolidadas relativos a 2003 - fls. 7228 e 7325-7460; 

- No ano de 2003 eram apresentadas nus contas como fazendo parte do universo empresanal 

do BCP as entiabdes constantes do anexo 2 cujo conterjdo se da por integralmente 

reproduzido; 

- Do universo empresanal apresentado nlio constavam as off-shore Cayman, nem as off-shore 

Gbis Femeira - cfr. annero 2; 

- Relatiwmente aos factos do ano de 2003: 
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- foram contabilizados, na'o devendo ser, na Demonstra~a'o de Resultados Consolidada 

juros, em proveitos, no montante de € 28.653.602 -jls. 086 a 114, 5315 a 5380, 187 a 239, 

5381 a 5455,320 a 380, 5456 a 5538,455 a 557, 649 a 705, 743 a 91 1,951 a 1015, 1048 a 

1111, 1151 a 1220, I251 a 1292, 1335 a 1399, 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 

1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991,2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 

2 185,5795 a 5857,5892 a 595 7,2499 a 251 0,2690,2758 a 2 760 e quadro 8 a jls. 12584 

- na'o estavam, devendo estar, registadas no Balanqo Consolidado no activo ac~o'es 

prdprias (directamente detidas e por via das ABN Notes) cujo montante de aquisi~a'o 

ascendia a € 614.805.165 - fls. 086 a 114, 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 

380 e 5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 11 11, 1151 a 

1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 

1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991,2039 a 2086 e 5869 a 5891, 21 17 a 2185,5795 a 

5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510, 2690,2758 a 2760 e confonne diferen~a entre o valor de 

€ 714.445.165 (apresentado no quadro I0 afls. 12584~) e o valor de € 99.640.000 

- estava regktado, na'o devendo estar, no Balan~o Consolidado, nu conta de clientes, o 

montante de € 850.872.901 -flrr. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239, 5381 a 5455, 320 a 

380,5456 a 5538,455 a 557,649 a 705, 743 a 911,951 a 1015,1048 a 1111,ll51 a 1220, 

1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, I523 a 1588, I621 a 1695,1727 a 

1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891,2117 a 2185, 5795 a 5857, 

5892 a 5957,2499 a 2510,2690,2758 a 2760 

- nZo estavam, devendo estar, registadas no Balanqo Consolidado no activo 

Disponibilidades no montante de € 99.640.000 -flrr. 086 a 114 e 5315 a 5380, 187 a 239 e 

5381 a 5455,320 a 380 e 5456 a 5538,455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 

a I I l l , l l 5 l  a 1220,1251 a 1292,1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 

I621 a 1695, 1727a 1785,1821 a 1893, 1927a 1991,2039~ 2086e 5869 a 5891,2117a 

2185,5795 a 5857,5892 a 5957,2499 a 251 0,2690,2758 a 2760 e quadro 9 a jls, 12584~ 

e quadro 4 ajls. 12566~ 

- na'o forum, devendo ser, reflectidas no Relat6rio e Contas Consolidado perdas no 

montante de € 97.578.459 (devendo ter sido criada uma provisrib para o efeito) -j&. I2585 

- quadro 13 

-face ao valor de juros indevidamente cobrados e ds provisiies/perdas na'o registadas, o 

Resultado Liquido do exercicio encontrava-se sobreavaliado em € 126.232.062 - jls. 

12585v -- quadm 16 

- nZo fomm, devendo ser, reflectidas, no Capital Prbprio, perdas no valor de € 

593.605.594 -jls. 12585v - quadro 16 
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- nio estavam, devendo estar, divulgadas no Relatdrio de Gestio as transaccdes que 

culrninaram na detencio directa e indirecta de 154.147.985 accdes prdpriar 

(correspondentes a 4,7% do capital social, por efeito de diluigio em resultado do aumento 

de capital verificado) - fls. 086 a 114, 5315 a 5380, 187 a 239 e 5381 a 5455, 320 a 380 e 

5456 a 5538, 455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 

1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588. 1621 a 1695, 1727 a 

1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891,2117 a 2185, 5795 a 5857, 

5892 a 5957,2499 a 2510,2690,2758 a 2760 e quadro 18 a fls. 12587~; 

- 0 s  documentos de prestacio de contas consolidadas relativos a 2003, divulgados no SDZ, no 

dia 31/03/2004, cont8m informacEo que: 

a) n io  era verdadeira porque: 

(i) sobreavaliava os resultados, por via dos juros cobrados, 

(ii) n io  considerava as perdas geradas pelas operaco'es acima descritm - 

distorcendo os resultados apresentados ao mercado, as perdas que jci deveriam 

ter sido inscritas a figurar em resultados transitados, os inerentes activos e 

passives, 

(iii) a situacEo liquida do BCP era inferior d divulgada em € 593.605.594, o que 

representava uma reducio de 2 1 % do capital prdprio apresentado; 

b) n io  era completa porquanto as off-shore Cayman e Gdis Ferreira niofiguravam no 

elenco das entidades pertencentes ao universo empresarial do BCP, e n io  reflectia a 

substdncia d m  operaczes realizadas por aquelas entidades e o relatdrio de Gestio 

n io  dava informacio sobre as accdes detidas indirectamente pel0 BCP; 

c) n io  era licita atenta a violapio das normas contabilkticas que obrigam a 

apresentacio da situa~doJnanceira do BCP de forma verdadeira e apropriada, e dos 

artigos 6 6 3 1 6 ;  324" e 508" - C, todos do Cddigo das Sociedades Comerciais (CSC) 

no que se refere ds acco'es prdprias; 

- 0 BCP agiu consciente e voluntariamente na comissio da inzacciio que lhe foi imputada no 

process0 de contra-ordenaqiio da CMVM n "41/2008; 

- 0 BCP conhecia os factos supra descritos porquanto se trata de factos prhprios (tanto a 

txist8ncia corno a realizaqiio de operaco'es pelas off-shore Cayman e off-shore Gdis Ferreira, 

corno os exactos termos em que os docurnentos de prestaqio de contas foram divulgados); 

- 0 BCP quis divulgar os documentos de prestaggo de contas nos exactos terrnos 

em que estes foram divulgados; 

- Ano de 2004 

- No dia 11/04/2005 o BCP divulgou no SDZ os documentos de prestaqio de contas 

consolidadas relativos a 2004 -fls. 7228, 7461-7610; 
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- No ano de 2004 eram apresentadas nus contas como fazendo parte do universo empresarial 

do BCP as entidades constantes do anexo 2 cujo contelido se dli por integralmente 

reproduzido; 

- Do universo empresarial apresentado nio constavam as off-shore Gdis Ferreira (incluindo a 

Townsend), nem a CI - anexo 2 cujo conteudo se dli por integralmente reproduzido; 

- Relativamente aos factos do ano de 2004: 

- foram contabilizados, nio devendo ser, na Demonsira~do de Resultados Consolidada 

juros, emproveitos, no montante de €24.788.103 -fi. 086 a 114, 5315 a 5380, 187 a 239, 

5381 a 5455,320 a 380 e 5456 a 5538,455 a 557, 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015, 1048 

a 1111,1151 a 1220,1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868,1435 a 1488,1523 a 1588, 

1621 a 1695, 1727 a 1785,1821 a 1893, 1927a 1991,2039a 2086 e 5869 a 5891,2117a 

2185,5795 a 585 7,5892 a 595 7,2499 a 251 0,2690,2 758 a 2 760 e quadro 8 a jls. 12584 

- nio  estavam, devendo estar, registadas no Balan~o Consolidado no activo 

Disponibilidades no montante de € 29.738.169 referentes d Townsend e € 5.814.605 

referentes as off-shore Gdis Ferreira - pliginas 61 e 62 do relatdrio de supervisio a fi. 
12583-12583~ 

- nio estavam, devendo estar, registados os activos e passivos da CI, que neste caso foram 

avaliados tendo em aten~do a sua situa~io llquida, no montante de € 80.878.443 - fls. 
11110 

- estava registado, ndo devendo estar, no Balan~o Consolidado, na conta de clientes, o 

montante de € 114.001.044 (criditos junto das off-shore Gbis Ferreira) - jls. 086 a 114, 

5315 a 5380,187 a 239,5381 a 5455,320 a 380,5456 a 5538,455 a 557, 649 a 705, 743 a 

911, 951 a 1015, 1048 a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 

1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 

2086 e 5869 a 5891, 2117 a 2185, 5795 a 5857, 5892 a 5957, 2499 a 2510, 2690, 2758 a 

2 760 e e quadro 9 a jls. 12584v 

- ndo foram, devendo ser, reflectidos na Demonsirapio de Resultados Consolidada perdas 

nus 08-shore Cayman, Gdis Ferreira e Terreno de Santo Antdnio no montante de € 

58.928.61 7 - fi. 12585 - quadro 13; 

-face ds perdas registadas, aos ganhos registados com as alienacbes das acqdes pertencentes 

ds off-shore Gdis Ferreira e Cayman, o resultado liquid0 do exercicio estava sobreavaliado 

em €52.782.683 - jls. 12585v - quadro 16; 

- 0 BCP constituiu, nesse ano, provisdes de € 94.900.000 amortecendo assim perdas por 

registar de anos antenores - quadro 20 ajls. 12589~; 
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- Na'o forum, devendo ser, reflectidas no Capital P r w o ,  em resultados transitados, e nos 

ajustamentos que para tal seriam necessaries aos activos e passivos inerentes, perdas no valor 

de € 551.488.277 - fls. 12585~ - quadro 17; 

- 0 s  documentos de presta~a'o de contas consolidadas relativos a 2004, divulgados no SDI, 

no dia 11/04/2005, cont&m informa~io que: 

- nio era verdadeira porquanto: 

(i) sobreavaliava os resultados, por via dos juros cobrados, 

(ii) n io  considerava as perdas geradas pelas opera~6es acima descritas - 

distorcendo, assim, os resultados apresentados ao mercado, as perdas que ja 

deveriam ter sido inscritas a Jgurar em resultados transitados, os inerentes 

activos e passivos, 

(iii) a situapio liquida do BCP era inferior d divulgada em € 551.488.277, o que 

representava uma r e d u ~ i o  de 17% do capital prbprio apresentado; 

- n io  era completa porquanto as off-shore Gbis Ferreira (incluindo a Townsend) e a CI 

na'o Jguravam no elenco das entidades pertencentes ao universo empresarial do BCP, e 

n io  reflectia a substdncia das opera~Bes realizadas por aquelas entidades; 

- na'o era licita atenta a v lola~io  das normas contabilisticas, que obrigam d apresentap?~ 

da situapioJnanceira do BCP de fonna verdadeira e apropriada; 

- 0 BCP agiu consciente e voluntariamente nu comissio da infiac~do que lhe foi imputada no 

process0 de contra-ordena~a'o da CMKU n "41/2008; 

- 0 BCP conhecia os factos supra descritos porquanto se trata de factos prbprios (tanto a 

exkt&ncia como a realiza~a'o de 0pera~dtX pelas oflshore Gbis Ferreira como as opera~Bes 

relativas d CI, como os exactos termos em que os documentos de presta~a'o de contas foram 

divulgados); 

- Todavia, o BCP quis divulgar os documentos de prestagb de contas nos exactos 

termos em que estes foram divulgados; 

- Ano de 2005 

- No dia 20/04/2006 o BCP divulgou no SDI os documentos de prestapio de contas 

consolidadas relativos a 2005 -fi. 7228, 761 1-7832; 

- No ano de 2005 eram apresentadas nas contas como fazendo parte do universo empresarial 

do BCP as entidades constantes do anexo 2 cujo contelido se dd por integralmente 

reproduzido; 

- Do universo empresarial apresentado nlio constavam as ofl-shore Gdis Ferreira (incluindo a 

Townsend), nem a CI - anexo 2 cujo contetido se dci por integralemnte reproduzido; 

- Relativamente aos factos do ano de 2005: 
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- foram contabilizados, ndo devendo ser, na Demonstraqdo de Resultados Consolidada 

juros, emproveitos, no montante de € 18.267.585 -jls. 086 a 114, 5315 a 5380, 187 a 239, 

5381 a 5455,320 a 380, 5456 a 5538,455 a 557,649 a 705, 743 a 91 1,951 a 1015,1048 a 

11 11, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 

1621 a 1695, 1727a 1785, 1821 a 1893,1927~ 1991,2039a 2086e 5869~5891,  2117a 

2185,5795 a 5857,5892 a 5957,2499 a 2510,2690,2758 a 2760 e quadro 8 ajls. 12584 

- ndo estavam, devendo estar, registadas no Balanco Consolidado no activo 

Disponibilidades no montante de € 14.690.642 - priginas 61 e 62 do Relatbrio & 

Supervisdo -fls 12583 e 12583~ 

- ndo estavam, devendo estar, registados os activos e passivos da Comercial lmobililiria, 

que neste caso foram avaliados tendo em atenqdo a sua situapio liquida, no montante de € 

81.113.029 - jh .  IIlIO 

- estava registado, ndo devendo estar, no Balanqo Consolidado, nu conta de clientes, o 

montante de € 114.020.192 (crkditos junto das of fhore Gbis Ferreira) - jls. 086 a 114, 

5315 a 5380,187 a 239,5381 a 5455,320 a 380,5456 a 5538,455 a 557, 649 a 705, 743 a 

911,951 a 1015, 1048 a llII ,1151 a 1220, 1251 a 1292,1335 a 1399,5858 a 5868, 1435 

a 1488,1523 a 1588,1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991,2039 a 2086 e 

5869 a 5891,211 7 a 2185,5795 a 5857,5892 a 5957,2499 a 2510,2690,2758 a 2760 e e 

quadro 9 ajls. 12584~; 

- as perdas referentes a este ano que deveriam ter sido reconhecidas seriam no valor de € 

3.797.618 nu Demonstraqdo de Resultados Consolidada -jls. 12585 - quadro 13; 

-face as perdas reatadas e a anulaqiio de rendimentos, o resultado liquido do exercicio 

estaria sobreavaliado em €22.065.203 -jls. 12585~ - quadro 16; 

- 0 BCP constituiu, nesse ano, provis8es de € 163.641.934 (diferenqa entre as imparidades 

acumuladas no final do ano de € 258.541.934 e € 94.9000.000 que transitou do ano anterior) 

referentes aos cruitos das off-shore Gbis Ferreira (€27.893.922), aos crgditos concedidos d 

EA (€ 85.000.000) e d desvalorizaqdo do Terreno de Santo Antbnio (€ 50.748.012), 

amortecendo assim perdas por registar de anos anteriores -jls. 12588 - quadro 19; 

- NZo forum, devendo ser, reflectidas no Capital Prdprio, em resultados transitados, e nos 

ajustamentos que para tal seriam necessaries aos activos e passivos inerentes, perdas no valor 

de € 409.91 1.545 -jls. 12585~ - quadro 17; 

- 0 s  documentos de prestap70 de contas consolidadas relatives a 2005, divulgados no SD1, no 

dia 20/04/2006, conttm informaqdo p e :  

- ndo era verdadeira porquanto: 



(iv) sobreavaliava os resultados, por via dos juros cobrados, 

(v) na'o considerava as perdas geradas pelas operaqo'es acima descritns - 

distorcendo, assim, os resultados apresentados ao mercado, as perdas que jri 

deveriam ter sido inscn'tas a figurar em resultados transitados, os inerentes 

activos e passivos, 

(vi) a situap7o lQuida do BCP era inferior a divulgada em € 409.911.545, o que 

representava uma reduck de 10% do capital prbprio apresentado 

- na'o era completa porque as off-shore Gbis Ferreira (incluindo a Townsend) e a CI na'o 

figuravam no elenco das entidades pertencentes ao universo empresarial do BCP, e na'o 

repectia a substdncia das opera~o'es realizadas por aquelas entidades 

- ndo era licita atenta a violapio das normas contabilisticas que obrigam a apresentapio 

da situa~dojnanceira do BCP de fonna verdadeira e apropriada; 

- 0 BCP agiu consciente e wluntariamente nu comissiio da infracpio que lhe foi imputada no 

process0 de contra-ordena~iio da CMYUn041/2008; 

- 0 BCP conhecia os factos supra descritos, porquanto se trata de factos prdprios (tanto a 

exlt&ncia e a realiza~a'o de opera~o'es pelas off-shore Gbis Ferreira como as opera~6es 

relativas d CI, como os exactos tennos em que os documentos de presta@o de contas foram 

divulgados); 

- Todavia, quis divulgar os documentos de prestaqiio de contas nos exactos termos 

em que estes foram divulgados; 

- Ano de 2006 

- No dia 28/06/2007 o BCP divulgou no SDI os documentos de presta~i.70 de contas 

consolidadas relativos a 2006 -&. 7228, 7833-8056; 

- No ano de 2006 eram apresentadas nas contas como fazendo parte do universo empresarial 

do BCP as entidades constantes do anexo 2 cujo contelido se dci por integralmente 

reproduzido; 

- Do universo empresarial apresentado na'o constavam as off-shore Gbis Ferreira (incluindo a 

Townsend), nem a CI - anexo 2 cujo conterido se dri por integralmente reproduzido; 

- Relativamente aos factos do ano de 2006 (toma-se aqui como referzncia o contelido do 

Relatbrio e Contas Consolidado divulgado a 28/06/2007 - que ncio tem em conta a 

rearpressdo feita no Relatbrio e Contas de 2007, divulgado em 24/04/2008): 

- foram contabilizados. na'o devendo ser, na Demonstra@io de Resultados Comolidada 

juros, emproveitos, no montante de € 13.773.61 I -f2s.  086 a 114, 5315 a 5380, 187 a 239, 

5381 a 5455,320 a 380,5456 a 5538,455 a 557,649 a 705, 743 a 91 1,951 a 1015,1048 a 

1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399, 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 

1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991,2039 a 2086, 5869 a 5891, 211 7 a 

2185,5795 a 5857,5892 a 5957,2499 a 2510,2690,2758 a 2760 e quadro 8 af2s. 12584; 
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- niio estavam, devendo estar, regbtados os activos e passivos da Comercial Imobiliriria, 

que neste caso foram avaliados tendo em atenqiio a sua situaqiio liquida, no montante de € 

72.171.743 - fls. 12584v - quadro 11; 

- estava registado, niio devendo estar, no Balanqo Consolidado, nu conta de clientes, no 

montante de € 68.249.334 (referentes aos criditos & sociedades Somerset; Shenvell) - fls. 

12584v - quadro 9; 

- as perdas referentes a a t e  ano que deveriam ter sido reconhecidas seriam no valor de € 

276.732 nu Demonstraqiio de Resultados Consolidada -j&. 12585 - quadro 13; 

-face ao valor de juros indevidamente cobrados e ds perdas niio registadas, o Resultado 

Liquido do exercicio encontrava-se sobreavaliado em € 13.428.343 - fls. 12585~  - quadm 

16; 

- o Fundo de Pensdes em 2006 registou nos seus documentos de prestaqiio de contas uma 

perdu de € 113 milh6es referente ao papel comercial emitido pela CI que adquirira, 

amortecendo assim perdas por registar de anos anteriores. Em consequEncia, nos tennos 

do tratamento contabilistico dado nesta matiria, o BCP registou em resultados a quota- 

parte das respectivas perdas gerudas no Fundo de Pensdes no montante de € 5.650.000 

(1120 de cerca de € 113 milhdes) referentes ao Papel Comercial da CI, recorrendo d 

ticnica do corredor a titulo de tratamento de "dem'os actuariais" - quadro 17 a fi. 
12585~; 

- 0 BCP constituiu, nesse ano, provisdes de € 5.280.254 (diferenqa entre as imparidades 

acumuladas no final do ano de € 269.231.028 e o montante de € 258.541.934 que transitou do 

ano anterior) referentes aos criditos das off-shore Gdis Ferreira; (montantes previstos no 

quadro 20 a j&. 12589~ ajustados em finqiio do reconhecimento neste ano de provisdes 

referentes aos crdditos Gdis Ferreira - quadro que refecte a origem dos diferentes prejuizos 

gerados que ficaram por registar no BCP constante da Parte I1 do Titulo VI da decisiio da 

CMVM; 

- NCo forum, devendo ser, reflectidas no Capital Prdprio, em resultados transitados, e nos 

ajustamentos que para tal seriam necesslfrios aos activos e passivos inerentes, perdas no valor 

de €300.000.000 - quadro 17 aj&. 12585~; 

- Pelo que os documentos deprestaqa'o de contas consolidadas relativos a 2006, divulgados no 

SDI, no dia 28/06/2007, contEm infonnaqio que: 

- na'o era verdadeira porquanto: 

- sobreavaliava os resultados, por via dos juros cobrados, 



- n io  considerava as perdas gemdas pelas operaco'es acima descritas - 

distorcendo, assim, os resultados apresentados ao mercado, as perdas que ja 

deveriam ter sido inscritas a figurar em resultados transitados, os inerentes activos e 

passivos, 

- a situa~a'0 Iiquida do BCP era inferior d divulgada em & 300.000.000, o que 

representava uma reduqa'o de 6% do capitalprdprio apresentado; 

- nio era completa porquanto as off-shore Gdk Ferreira (incluindo a Townsend) e a 

CI na'o figuravam no elenco d m  entidades pertencentes ao universo empresarial do 

BCP, e na'o refectia a substcincia das opera~Bes realizadas por aquelas entidades; 

- na'o era licita atenta a v iola~io  das normas contabilisticas que obrigam d apresentap.?~ 

da situap?ofinanceira do BCP de forma verdadeira e apropriada; 

- 0 BCP agiu consciente e voluntariamente nu comissa'o da in f iaqio  que lhe foi imputada no 

process0 de contra-ordenacio da CMVM n041/2008; 

- 0 BCP conhecia os factos supra descritos, porquanto se trata de factos prdprios (tanto a 

exist6ncia e a realizapio de operago'es pelas off-shore Gdis Ferreira como as operaco'es 

relativas CI, como os exactos termos em que os documentos de prestaca'o de contas foram 

divulgados); 

- 0 BCP quis divulgar os documentos de prestaq2o de contas nos exactos termos 

em que estes form divulgados; 

- 3" trimestre de 2007 

- Informa~io Trimestral 

- No dia 06/11/2007 o BCP divulgou no SDI in fonna~io referente a sua actividade, resultados 

e situapio econdmica efinanceira no 3" trimestre de 2007 -fls. 9083-9094; 

- A informaqa'o divulgada referente 3" trimestre de 2007 (at; 30/09/2007) n i o  refectia, 

devendo ainda subsistir, reflectidos no Capital Prdprio, em resultados transitados, cerca de & 

300 milho'es resultantes do abate de suprimentos concedidos pelo BCP d CI inerente d 

sobrevaloriza~a'o do project0 ccBaia de Luanda>>, tal como veio o BCP a corrigir nos 

documentos de prestacio de contas consolidadas relatiws a 2007 - fls. 7228, 8057-8277, 

8189-81 90; 

- A informap70 referente a actividade do BCP, aos sew resultados e situaqio econdmica e 

financeira no 3" trimestre de 2007, divulgada no SDI, no dia 06/11/2007, contkm informa~a'o 

que: 

- na'o era verdadeira porquanto na'o reconhecia as perdas geradas por transacp7es em 

aqo'es prdprias, vertidm nu vertente imobiliiiria que veio a registar por imparidade do 

suprimento concebido pelo BCP li CI, no valor de 19 300.000.000 referente aos investimentos 

na crBaia de Luandaw; 
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- nio era completa porquanto nfio explanava a verdadeira origem das perdas e nio 

reconhecia as perdas sofridas pelo BCP nu vertente imobilidria (nem sequer nos termos em 

que o fez nus contas divulgadas em 2008); 

- nio era Iicita atenta a violacio d m  normas contabilkticas que se referem infra, que 

obrigam d apresentaci70 da situaciofinanceira do BCP de forma verdadeira e apropriada; 

- 0 BCP agiu consciente e voluntariarnente nu comissio da infiaccrio que lhe foi imputada no 

process0 de contra-ordenaccio da CMYM n041/2008; 

- 0 BCP conhecia os factos supra descritos, porquanto se trata de factos prdprios (tanto as 

perdas Jnanceiras decorrentes das perdas sofridas pelas off-shore Cayman, como os exactos 

termos em que os documentos de presta~io de contas foram divulgados); 

- 0 BCP quis divulgar os documentos de prestaqgo de contas nos exactos termos 

em que estes foram divulgados; 

1) - Comunicado de 23/12/2007 

- Face ao teor das noticias publicadas relativa a situapio do BCP, visando a qualidade da 

informapi0 divulgada, no dia 21/12/2007 a CMVM ernitiu uma ordern ao BCP nos seguintes 

termos -Js. 12540-12547: 

"A CMVM, no iimbito d m  suas competZncias, tern em curso uma acpio de supervisio ao 

BCP, enquanto sociedade com acc6es cotadas em mercado regulamentado, visando apurar 

a natureza e a actividade de diversas entidades sedeadas em jurisdi~o'es offhore,  

responsdveis por investimentos em valores mobili6rios emitidos pelo Grupo BCP ou por 

sociedades corn ele relacionadas. 

Apesar de a acqb de supervisio ainda prosseguir, designadamente corn 

vista a obter uma caracterizaqio completa e final da s i t u q b  e do 

comportamento no mercado dessas entidades, bem como determinar as 

responsabilidades relevantes, incluindo pessoais, a CMVM retirou jai as 

seguintes conclusBes preliminares: 

a) Com financiamentos obtidos junto do Banco Comercial Portugues, as 

referidas entidades off-shore constituiram carteiras de valores mobiliihios - 

integrando quase exclusivamente acq6es do grupo BCP - niio havendo, em 

regra, evidCncia de terem sido alimentadas para esse efeito por qualquer 

outra transferzncia significativa de entidade exterior ao Grupo; 



b) h jh conhecido que parte das dividas foi eliminada pela cessb a terceiros 

dos crkditos por valores residuais; 

c) As condigaes dos financiamentos em aprego e o mod0 de governagb das 

entidades em causa indiciam que o BCP assumiu todo o risco dessas 

entidades off-shore e que detinha poderes de dominio da vida e negocios 

dessas entidades; 

d) Deste modo, as operaqaes em causa configuram de facto o financiamento 

da aquisigb de acq6es prbprias, niio reportadas como tal. Esta configuragiio 

esth tambkm presente numa operagb realizada com uma instituigb 

financeira de que resultou a comunicaggo, por esta, de uma participaqb 

qualificada, tendo, todavia, o interesse economico permanecido no BCP 

bem como a possibilidade do exercicio dos direitos de voto; 

e) Das circunstincias descritas decorre que a informagiio prestada L 

autoridades e ao mercado, no passado, nem sempre foi completa elou 

verdadeira, designadamente no que diz respeito ao valor do capital proprio e 

aos detentores do mesmo; 

f) Foi detectada a realizagiio de transac~6es de mercado pelas entidades 

referidas, em montantes e com frequhcia significativos, que carecem de 

anilise aprofundada com vista a tipificar possiveis infracg6es As regras do 

mercado. 

Assim, face a natureza das presentes conclusBes e h urgencia da materia, a 

CMVM, ao abrigo do art. 360°, no 1, alinea f )  do Codigo dos Valores 

Mobilihios, solicita ao BCP que venha imediatamente: 

a) Esclarecer o mercado sobre se a informagilo financeira por ele mais 

recenternente divulgada reflecte j i  integralmente as perdas financeiras 

decorrentes da situagiio referida; 

b) Informar da existencia de quaisquer outras situagaes niio relevadas, de 

forma a que os investidores estejam em condigBes de fazer um juizo 

devidamente fundamentado sobre os valores mobilihios emitidos pel0 BCP; 

c) Transcrever no seu comunicado o conteudo integral desta comunicaqiio 

da CMVM, podendo informar, se assim o entender, nlo ter sido ainda o 

BCP ouvido formalmente sobre estas conclus6es. 
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A CMVM prosseguira a acgfo de supervisfo em curso, retirando todas as 

consequencias no ihbito das suas competencias, e cornunicando as 

autoridades competentes irregularidades de outra natureza e continuando a 

colaborar corn o Banco de Portugal no quadro das competencias deste." - 
fls. 2513-2514; 

- A 23/12/2007, nu sequEncia da notifica~Co da ordem da CMVM supra iranscrita, o BCP 

divulgou ao mercado um comunicado corn o seguinte teor: 

"1 Em cumprimento de determinaggo da Comissfo do Mercado de Valores 

Mobiliarios, o Banco Comercial PortuguCs, S.A., informa ter recebido 

daquela Comissgo urn oficio, com data de 21 de Dezembro de 2007, 

comunicando o que considera conclusdes preliminares de investigaqdes 

ainda em curso, relativas a natureza de diversas entidades sedeadas em 

jurisdiqdes off-shore, cujo teor integral abaixo se transcreve. 

2 0 Banco Comercial Portugues ngo foi ouvido sobre as conclusdes 

preliminares constantes do citado oficio da CMVM, sobre cujas razdes 

subjacentes n?io recebeu ainda informaqfo, reservando para momento 

processual adequado uma tomada de posiqb relativarnente As mesmas. 

3 0 Banco Cornercial PortuguCs confirma que a informaqfo financeira por 

ele mais recentemente divulgada, nomeadarnente a relativa ao period0 findo 

em 30 de Setembro de 2007, reflecte integrahente as perdas financeiras 

decorrentes da situaqfo referida. 

Aquela informaggo financeira, bem como a informagfo subsequente atk ao 

presente tern sido preparada de acordo com as politicas e critkrios 

contabilisticos adequados, em conformidade corn a Norma Intemacional de 

Relato Financeiro aplicavel a informqgo financeira intercalar (IAS 34), em 

todos os aspectos materialmente relevantes, nfo existindo quaisquer outras 

situqdes niio relevadas." - fls. 9095-9098; 

- 0 BCP, em cumprimento do tambkm determinado pela CMVM. transcreveu, ainda, no 

comunicado divulgado a 23/12/2007 o teor integral ah supra mencionada ordem emitida pela 

CMVM -fl~. 9095-9098; 



- Ao contrcirio do que 6 ajrmado no comunicado do BCP, divulgado a 23/12/2007, a 

informa~a'o jnanceira divulgada a 06/11/2007 na'o rejlectia integralmente as perdas 

jnanceiras decorrentes da actuaciio das off-shore Cayman uma vez que na'o rejlectia, devendo 

ainda subsistir, rejlectidos no Capital Prdprio, em resultados transitados, cerca de 6' 300 

milhdes resultantes do abate de suprimentos concedidos pelo BCP ci CI inerentes d 

sobrevaloriza~a'o do project0 uBaia de Luanda)), tal como veio o BCP a commgir nos 

documentos de prestapio de contas consolidadas relativos a 2007 - Jls. 7228, 8057-8277, 

8189-8190; 

- A informa~a'o divulgada, pelo BCP, no SDI no dia 23/12/2007 contim informa~a'o que na'o 

era verdadeira, porquanto negava que a infomac60 financeira divulgada a 06/11/2007 niio 

rejlectia integralmente as perdas jnanceiras decorrentes das perdas sofn'das pelas off-shore 

Cayman; 

- 0 BCP agiu consciente e voluntariamente nu comissa'o da infraccio que lhe foi imputada no 

process0 de contra-ordena~a'o da CMYM n041/2008; 

- 0 BCP conhecia os factos supra descritos, porquanto se trata de factos prdprios (tanto as 

perdas jnanceiras decorrentes das perdas sofridas pelas off-shore Cayman como os exactos 

termos em que os documentos de prestapio de contas foram divulgados); 

- 0 BCP quis divulgar o comunicado divulgado a 23/12/2007 naqueles exactos 

termos; 

(b) - Factos posteriores - Ano de 2007 

- No dia 24/04/2008 o BCP divulgou no SDI os documentos de presta~a'o de contas 

consolidadas relativos a 2007 -jls. 7228,8057-8277; 

- No dia 20/05/2008 o BCP divulgou no SDI um aditamento aos documentos de presta~a'o de 

contas consolidadas relativos a 2007 que foram divulgados a 24/04/2008 - fls. 7228, 8278- 

82 79; 

- Nos documentos de presta~a'o de contas consolidadas relativos a 2007, o BCP corrigiu por 

via de um ajustamento ao "valor bruto de cridito" 6' 300.000.000; commgindo assim a 

informa~a'o referente a 31/12/2006 dado como comparativa no relatdrio e contas de 2007, 

reconhecendo este montante directamente em resultados transitados, amortecendo assim 

perdas por registar de anos anteriores - fls. 8189; 

- 0 BCP, ri data dos factos, dispunha, nu sua estrutura, de uma unidade orgtnica denominada 

Centro Corporative (adiante designado CC) que: 

a) Reportava directamente ao Conselho de Administra~a'o do BCP, 

b) Teve origem nu DireccZo de Estudos e Planeamento existente pelo menos entre 

1985 e 1988, 
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C) A partir da sua constituiqiio em 1995 tinha tr2s grandes cireas: 1) controlo de 

gestio, 2) assessoria juridica (mais tarde designada "legal ofice" cujo responscivel 

era o arguido Paulo Teixeira Pinto) e 3) assessoriafEsca1, 

d) A cirea de controlo de gestiio tinha subareas: a) estudos, b) planeamento de controlo 

orqamental domtktico, c) planeamento de controlo orqamental international e d) 

consolidaqdo, 

e) Tinha uma hrea especzjica responscivel pela redacqdo das contas consolidadas at6 

Maio de 2009, altura em que as contas consolidadas passaram a ser 

responsabilidade da Direccdo da Contabilidade, 

f )  Esta cirea de consolidaqdo de contas incluindo o seu director teve ao longo do 

tempo vcirios colaboradores; 

- 0 BCP d data dos factos, enquanto intermedihrioJinanceiro, dispunha tambkm nu sua 

estrutura de uma unidade orginica denominada Direcciio de Relaqdes com os Investidores 

(adiante designada DRI) que: 

a) Reportava directamente ao Conselho de Administraciio do BCP. 

b) Assegurava um dialog0 com os accionistas de referzncia do Grupo BCP sobre 

matdrias respeitantes ds respectivas carteiras de acc6es, a transmissio das ordens dos mesmos 

para os intennediciriosJinanceiros (corretores) que asseguravam a execrrciio em mercado (ou 

em fora de bolsa), as agendas das Assembleias Gerais do BCP e a transmissio de 

documenta~do associada a tab eventos e quahquer outros temas de interesse sobre os titulos 

do Gmpo BCP que fossem relevantes para a gestiio dos accionistas do BCP, 

c) Contactava membros do Conselho Superior do BCP (de mod0 directo ou por 

intennddio de seus representantes), investidores institucionais e outros investidores com 

carteiras de dimensiio expressiva, 

d) Acompanhava a negociacio dos valores mobilicirios emitidos pelo Gnrpo BCP nos 

mercados em que estes se encontrussem admitidos d negociaqdo - informaciio que 

disponibzlizava com regularidade ao Conselho de Administraqdo do BCP, 

e) Centralizava e encaminhava todas as ordens rehtivas a mais de 100.000 accdes BCP e 

do gnrpo BCP, quando dadas ao BCP (independentemente do ordenador) havendo regra 

interna no Bunco que obngava a dar-lhe conhecimento de todas as ordens superiores a 

100.000 accdes, 

8 Adquina ac~des para off-shore nu sequ2ncia de uma indicapio, em regra, verbal da 

Servitnrst quanto a constituiciio das sociedades, e da Administrapio do BCP quanto d 

exht2ncia de investidores interessados em criar uma posiciio, 
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g) Exercia os mandatos em relaclio ris offshore Shewell, Hendry e Sevendale, sociedades 

que haviam sido constituidas em Janeiro de 1997 com a intervenclio da Servimt,  

h) Dava parecer sobre o cridito concedido a sociedades off shore, incluindo o colateral 

do rnesmo, 

i) Ao longo dos anos teve vririos colaboradores e urn director, 

g) Era dirigida pelo representante do BCPpara as relac&s corn o mercado - Rui Lopes e 

pelo arguido Miguel Pedro Lourenqo Magalhlies Duarte; 

- Existia igualmente no BCP uma Direcqio Internacional (adiante designada 

por DI) com as seguintes funq6es: 

a) A sucwsal de Cayman esteve integrada no perimetro da Direcqb 

Internacional desde a incorporaqio do BPA no BCP em 2000, tendo 

transitado para a area do Private Banking em inicios de 2003, embora 

houvesse a possibilidade de outras unidades do BCP imputarem 

operaq6es a esta sucwsal; pel0 contrtirio, o BCP Bank & Trust esteve 

desde pel0 menos 2001 na alqada do International Private Banking e 

nio da DI, 

b) Integrava o control0 da Servitrust antes de inicios de 1998 atk pel0 

menos Dezembro de 2005, tendo esta sociedade passado posteriomente 

para o Private Banking, embora a Servitrust reportasse directamente ao 

titular do pelouro pel0 menos desde Janeiro de 2002, 

c) Competia-lhe em relaqio As sociedades offshore, apos parecer do DRI, 

dar parecer sobre crkdito concedido as mesmas e colocar em pritica as 

operaq6es a elas relativas, dando para o efeito ordens A direcqiio de 

titulos em relaqio a operaq6es executadas pelas off shore, 

d) A sua actividade era de natureza eminentemente comercial, prestando 

serviqos de diversa natureza, 

e) Esta direcqio tem um papel meramente instrumental no presente 

process0 porque: 

i. Nio elaborava documentos de prestaqio de contas; 
. . 
11. Era primordialmente um booking center quando as operaq6es eram 

relativas As off shore, ou seja, era um mero centro de imputaqiio 

de operq6es decididas noutras unidades orghicas - estas s6 

formalmente passavam pela DI, pel0 que esta direcqiio n h  tinha 
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qualquer papel decisorio ou sequer de efectivo parecer sobre estas 

operag6es; 

- Havia, alCm disso, no BCP urna Direcgiio de Contabilidade que: 

a) Estava integrada na ACE Servibanca que fazia parte do grupo BCP, 

mas ngo integrada na pessoa jurfdica do BCP, 

b) Elaborava as contas individuais quer do BCP, quer das suas 

participadas directas e indirectas sedeadas em Portugal (excluindo as da 

Area seguradora), incluindo a da Servitrust, e a da sucursal/filial 

Cayman do BCP, mas niio as do estrangeiro em geral que tinham 

contabilidade propria, 

C) Redigiu nesse dmbito as contas da CI nos anos de 2006 e 2007, 

d) Niio redigia as contas consolidadas ate Maio de 2009, 

e) Verificava a necessidade de provisGes, no caso das empresas que 

estavam sujeitas i supervisiio do Banco de Portugal; 

- Dos factos praticados pel0 arguido Jorge Manuel Jardim Gonqalves 

- 0 arguido Jorge Manuel Jardirn Gonplves assumiu os seguintes cargos no BCP: 

- Presidente do Conselho de Administraciio do BCP desde a sua firndacrlo (em 1985) atd 

14/03/2005 (fls. 8346-8352v e 11535-1 1536, 7613, 12606, 12618) e concentrava em si os 

poderes de gestcio do BCP - auto de declaraqcio de Almeida Santos a jls. 22578 - e a 

acumulaecio de firn~des com a presidgncia da administraca"~ de empresas do gnrpo e 

drgcios do BCP - fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 11583, 12293-12299, 13657- 
13659, 11535-11536; 8983-8988, 7700, 7908v e CONT AD 382., jls. 17336, auto de 

declaraccio de Quina Vaz a jls. 22652, auto de declara~des de Pimen ta Santos afls. 22886; 

- Gerente da EAI (EA International, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. - sociedade 

pertencente ao universo empresarial do BCP at6 15/07/2004), pelo menos desde 2001, 

tendo comunicado a sua renrincia a 25/06/2004 -jls. 10890-10894, 9073-9077, 9983-9988, 

11583, 12293-12299; 

- Presidente do Conselho de Administra~cio da Seguros e PensBes Gere, SGPS, S.A., pelo 

menos, entre 08/05/2003 e 15/03/2005 -fi. 13657-13659; 

- Presidente do Conselho Superior do BCP, firn~6es que exerceu de 14/03/2005 at6 

3111 212007 - fls. 1 1  535-1 1536; 8983-8988,7700,7908~; 



- Presidente do Conselho de Auditoria do BCP desde 2005 at6 13/03/2006 - fls. 7700, 

7791v, 7918; 

- Presidente do Conselho Geral e de Supervkio do BCP nos anos de 2006 (tendo sido 

eleito a 13/03/2006) e 2007 - f in~o'es  a que renunciou a 31/12/2007 -fls. 7908, 8983-8988, 

7918 e 7918v; 

- Enquanto Presidente do Conselho de Administra~io do BCP, para alim das fin~o'es 

que exercia nos termos legais, tinha a seu cargo os seguintes pelouros: 

- no ano de 1999 tinha a seu cargo os pelouros da Auditoria e da Direcpio de Re1a~o"es 

com os Investidores (DRI) -fi. 8346 e 8346v; 

- no ano de 2000 tinha a seu cargo o pelouro da DRI-8s. 8347v; 

- no ano de 2001 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo e da DM - jls. 
8348v; 

- no ano de 2002 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo e da DRI-8s. 8350; 

- no ano de 2003 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo e da DRI -fls. 
8351~;  

- no ano de 2004 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo, da DM e do 

Compliance Ofice -fls. 8352v, 8347v; 

- 0 Conselho de Auditoria do BCP, do qua1 o arguido Jardim Gon~alvesjbi Presidente, 

6 um drgio estatutdrio que em 2005 -fls. 7762v, 24581: 

- tinha como principak finpies proceder ao acompanhamento pennanente da actividade 

dos auditores externos da sociedade e pronunciar-se sobre a respectha designaccib, 

exonera~io e relaco'es com a sociedade, avaliar e acompanhar os procedimentos internos 

relatives h receppio e ao tratamento de quelicas e dlividas relacionadas com temas 

contabilisticos e propor ao Conselho de Administra~do a a d o p ~ i o  das medidas ou 

correcqo'es que entendesse pertinente; 

- reuniu trimestralmente com a presenca dos membros do Conselho de Adminktrapio com 

os pelouros da Contabilidade e Auditoria e (no exercicio de 2005) procedeu h andlise dos 

seguintes temas: apresenta~io das contas dos trimestres; controlo dos riscos e 

acompanhamento dos indicadores prudenciais; acompanhamento da actividade dos 

auditores externos; acompanhamento da actividade da auditoria interna; e andlise de 

alteraco'es das politicas contabilisticas; 

- 0 arguido Jardim Gon~alves beneficiou das seguintes procura~6es (com poderes de 

voto discriciondrios), no perlodo compreendido entre 2000 e 2004: 

- procurag20 emitida, a 21/02/2000, pela Sherwell (International) Limited 

para sua representag20 na Assembleia Geral do BPA de 28/02/2000 - fls. 

10105; 



Tribunal da Relagb de Lisboa 
Rua do Arsenal Letm G - 1 100438 

Tel: 213222900 - F ~ K  213222992 . Ernal: corrdo@lisboa.tr.rnl.Pt 

- procuraqiio, emitida a 21/02/2000, pela Dazla para a representar na 

Assembleia Geral do BPA de 28/02/2000 - fls. 10 106; 

- procurqbes emitidas, a 22/02/2000, pelas off-shore Cayman entiio 

designadas Top Assets Ltd., Prime Securities Ltd. e Portfolio Investments 

Ltd. para sua representaggo na Assembleia Geral do BPA de 28/02/2000 - 
fls. 10102-10104; 

- procuwiio emitida, a 29/02/2000, pela Millennium Securities Limited 

para sua representaqiio na Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000 - fls. 

10107; 

- procurqiio emitida, a 29/02/2000, pela Top Assets Ltd. para sua 

representaqiio na Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000 - fls. 10 108; 

- procuragiio emitida, a 29/02/2000, pela Prime Securities Ltd. para sua 

representaqiio na Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000 - fls. 101 09; 

- procurqiio emitida, a 29/02/2000, pela Portfolio Investments Ltd. para sua 

representaqb na Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000 - fls. 101 10; 

- procuraqiio emitida, a 03/03/2000, pela Camden Consulting Ltd. para sua 

representaqiio na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 - fls. 10 1 16; 

- procurqh emitida, a 03/03/2000, pela Savanah International Ltd. para sua 

representaqiio na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 - fls. 10 1 17; 

- procuraqiio emitida, a 03/03/2000, pela Gobi Associates Ltd. para sua 

representaqiio na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 - fls. 10 1 1 8; 

- procuraqiio emitida, a 03/03/2000, pela Continental Investments Ltd. para 

sua representach nu Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 -fls. 10120; 

- procuraqb emitida, a 06/03/2000, pela Sherwell para sua representaqiio na 

Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 - fls. 101 2 1 ; 

- procurqb emitida, a 06/03/2000, pela Sherwell para sua representaqiio na 

Assernbleia Geral do BPA de 15/03/2000 - fls. 10 1 12; 

- procuraqk emitida, a 06/03/2000, pela Somerset (Ilha de Man) para sua 

representaqiio na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 - fls. 10 1 13; 

- procurqk emitida, a 06/03/2000, pela Hendry para sua representaqiio na 

Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 - fls. 101 14; 
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- procuragb emitida, a 06/03/2000, pela Sevendale para sua representaqb 

na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 - fls. 101 15; 

- procuragio emitida, a 10/03/2000, pela Dazla para sua representagio na 

Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000 - fls. 101 1 1 ; 

- procuragiio emitida, a 10/03/2000, pela Dazla para sua representagio na 

Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 - fls. 101 19; 

- procuragio emitida, a 26/09/2000, pela Anchorage Investments Ltd. para 

sua representaggo na Assembleia Geral do BCP de 1 611 0/2000 - fls. 10 122; 

- procuragiio emitida, a 26/09/2000, pela Pier Securities Ltd. para sua 

representagio na Assembleia Geral do BCP de 1 61 1012000 - fls. 101 24; 

- procuraqgo emitida, a 26/09/2000, pela Vickers Investments Ltd. para sua 

representagio na Assembleia Geral do BCP de 1611 012000 - fls. 101 26; 

- procuragio emitida, a 28/09/2000, pela Sevendale para sua representaqio 

na Assembleia Geral do BCP de 1 611 012000 - fls. 101 23; 

- procuraggo emitida, a 28/09/2000, pela Sherwell para sua representagio na 

Assembleia Geral do BCP de 1611 0/2000 - fls. 10125; 

- procuragio emitida, a 28/09/2000, pela Dazla para sua representagio na 

Assembleia Geral do BCP de 1 611 012000 - fls. 1 0 127; 

- procuragio emitida, a 12/03/2001, pela Dazla para sua representaqio na 

Assembleia Geral do BCP de 26/03/2001 - fls. 101 29; 

- procuragiio emitida, a 19/03/2001, pela Sherwell para sua representagio na 

Assembleia Geral do BCP de 26/03/2001 - fls. 101 28; 

- procuragiio, emitida a 19/03/2001, pela Hendry para sua representagio na 

Assembleia Geral do BCP de 26/03/2001 - fls. 10130; 

- procuragio emitida, a 19/03/200 1, pela Sevendale para sua representaqb 

na Assembleia Geral do BCP de 26/03/2001 - fls. 101 3 1 ; 

- procuraqb emitida, a 04/03/2002, pela Sherwell para sua representagio na 

Assembleia Geral do BCP de 18/03/2002 - fls. 101 32; 

- procuraqio emitida, a 04/03/2002, pela Hendry para sua representaqio na 

Assembleia Geral do BCP de 18/03/2002 - fls. 10 134; 

- procuragio emitida, a 04/03/2002, pela Sevendale para sua representagio 

na Assembleia Geral do BCP de 18/03/2002 - fls. 10135; 

- procuragiio emitida, a 08/03/2002, pela Dazla para sua representaqio na 

Assembleia Geral do BCP de 18/03/2002 - fls. 101 33; 
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- procuragio ernitida, a 3 1/01/2003, pela Sherwell para sua representagio na 

Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003 - fls. 10 136; 

- procuragio emitida, a 3 1/01/2003, pela Dazla para sua representagiio na 

Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003 - fls. 101 37; 

- procurqgo emitida, a 3 1/01/2003, pela Hendry para sua representagiio na 

Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003 - fls. 10 13 8; 

- procuragiio emitida, a 31/01/2003, pela Victory Capital Investments 

Limited para sua representaqgo na Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003 

- fls. 10139; 

- procuraggo, emitida a 3 1/01/2003, pela Sevendale Limited para sua 

representaggo na Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003 - fls. 101 40; 

- procuragiio emitida, a 20/02/2003, pelo ABN AMRO para sua 

representagb na Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003 - fls. 10141- 

10143; 

- procuragiio emitida, a 26/02/2004, pela Hendry para sua representaggo na 

Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004 - fls. 10560; 

- procuragiio emitida, a 26/02/2004, pela Sherwell para sua representaggo na 

Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004 - fls. 10561 ; 

- procurag50 emitida, a 26/02/2004, pela Somerset (Ilha de Man) para sua 

representag80 na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004 - fls. 10562; 

- procurag50 emitida, a 26/02/2004, pela Sevendale para sua representqio 

na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004 - fls. 10564; 

- procuraggo emitida, a 09/03/2004, pela Victory Capital Investments 

Limited para sua representagiio na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004 

- fls. 10563; 

- 0 arguido Jardim Goncahes praticou actos - de aprovacio, de representacio, de dar 

instru~Bes relatives a entidades off-shore entre os anos de 1996 e 2004: 

- deu instru~bes, em 1996, ao arguido Anthnio Custro Henriquespara que este: 

(i) Recebesse Ghis Ferreira - accionista do BCP - jls. 11323 e artigo 425 da 

contesta~rio do arguido Antdnio Castro Henriques ajls. 16245; 



(ii) Procedesse d constituip?~ e assunp7o por este liltimo de novos veiculos of- 

shore - auto de declara~des do arguido Antdnio Castro Henriques a fls. 21447- 
21450 e artigos 3.31-342 da contestapi0 de Antdnio Castro Henriques a fls. 
16220-16222 e mandatos de gestiio a fls. 176-1 78,307-309 e 431v-434); 

(iii) Concedesse cridito a estas oflshore para aquisiciio de ac~$es BCP - auto de 

declarapies do arguido Antdnio Castro Henriques ajls. 21447-21450 e artigos 

331-342 da contestap?~ de Antdnio Cmtro Henriques a fls. 16220-16222 e 

mandatos de gestiio a f i .  176-1 78,307-309 e 43 Iv-434; 

- aprovou, a 17/01/2000, em reuniiio do Conselho de Administrapio do BCP, ratifcar as 

operaqdes individuais aprovadas b o r  Administradores do BCP) referentes d Shenvell - fi. 
13555-13555~; 

- aprovou, a 14/02/2000, em reunia'o do Conselho de Administraciio do BCP, ratifcar os 

despachos (de Administradores do BCP) de aprovapio e de renovaqiio/reclassifica~iio de 

limites apostos sobre asfichas da Sherwell e da Dazla -jh. 13559-13559~; 

- representou, na Assembleia Geral do BCP de 24/03/1999, as off-shore Sherwell e 

Sevendale -fls. 12728,12665; 

- representou, na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000, as seguintes off-shore: 

Sherwell, Sevendale, Hendry, Somerset (Ilha de Man), Camden Consulting Ltd, Savanah 

International Ltd, Gobi Associates Ltd. Dazla e Continental -fls. 12776 e 12777; 

- representou, na Assembleia Geral do BCP de 16/10/2000, as seguintes off-shore: 

Anchorage Investments Ltd, Sevendale, Pier Securities Ltd, Sherwell, Vickers Invesimentes 

Ltd e Dazla; representou, ainda, Gdis Ferreira - fls. 12815; 

- representou, nu Assembleia Geral do BCP de 26/03/2001, as oflshore Sherwell, 

Sevendale, Dazla e Hendry e representou. ainda, Moreira Rato - fls. 12868, 12921 e 

12931~; 

- representou, na Assembleia Geral do BCP de 18/03/2002, as oflshore Sherwell, 

Sevendale, Hendry e Dazla -fls. 12935; 

- representou, na Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003, as off-shore Sherwell, Dazla, 

Sevendale, Hendry; representando ainda, o ABN AMRO (no decurso da vigsncia das "ABN 

Notes") -& 13007 e I3007v, 3301, 8351, 7378; 

- tendo sido alertado, pelo arguido Andnio Rodrigues, para a situaqiio das off-shore 

Cayman (inexist2ncia de UBO, detenqiio de elevada participapio em acqdes BCP e 

elevadas perdas g e r a h )  em jinais de 2002; 

- nessa alhrra o arguido &u instrucdes de "regulariza~iio" aos arguidos Antdnio 

RodTigues e Filipe Pinhal - auto de declarapies do arguido Antdnio Rodrigues a jls. 

24160-24161 e 24298, auto & declara~des do arguido Filipe Pinhal a fls. 21422-21423 e 

carta do arguido Filipe Pinhal ao Governador do Bunco de Portugal a fls. 15636; 
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- convidou, em 2003, Joaquim Miguel Paupkrio a assumir a EA - auto de declaraqo'es de 

Joaquim Miguel Paup6rio a fls. 23713 e 23723, auto de declaraqo'es do arguido Antdnio 

Castro Henriques a jls. 2 1426; 

- aprovou, a 08/01/2004, em Conselho de Administraqdo do BCP: 0 )  ratifcar operaqa'o de 

cr6dito concedido d EA; (ii) encarregar o Centro Corporativo e a Direcqa'o de Auditoria de 

organizar e supervisionar "planos de regularizaqcio" especlj9cos relativos a ac~des  

prbprias recebidas em garantia e criditos concedidos a sociedades domiciliadas em 

centros off-shore -jls. 13588-1 3589, 13590; 

- representou, na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004, as seguintes off-shore: 

Sevendale, Hendry, Shenuell, Somerset (Ilha de Man), Victory Capital Investments Ltd. 

" I"  e Victoly Capital Investments Limited -fls. 13085, 13 164; 

- tomou conhecimento, em 2004, atravis do auditor externo, do h c o  da exposiqcio 

crediticia do BCP face d EA resultante do contrato de financiamento no montante de € 

600.181.334,67 que o bunco havia concedido a EA - auto de declaraqo'es de Vitor 

Ribeirinho afls. 23360; 

- aprovou decisdo, que foi aditada d versa'o inicial da acta de reunicio do Conselho de 

Administraqdo do BCP de 13/04/2004, de ratifcar a alienaqa'o d Townsend da totalidade 

do capital social da CI, por € 26.136.371,60 em simultdneo com a assunqa'o por aquela 

sociedade da totalidade do saldo devedor de outras entidades (Moreira Rato, Joa'o 

Bernardino Gomes e Ilidio Duarte Monteiro) no montante de € 593.697.585.63; 

- aprovaqio que pressup6s a constituiqdo pela Townsend, para garantia da totalidade das 

responsabilidades assumidas, de penhor sobre participaqa'o a adguirir nu CI e de hipoteca 

ou garantia equivalente sobre os imbveis detidos e a adquinr pela CI -j ls .  2688 e 13565, 

autos de declaraq6es a fl. 23134-23 138,23566-23570, 21455-21456; 

- aprovou, a 15/09/2004, em reunia'o do Conselho de Administraqa'o do BCP, 

designadamente, a ratifcaqa'o dos despachos de aprovaqio (de Administiadores do BCP) 

das operaq6e.s referentes d Shenvell e d Sevendale -fls. 13608 e 13610; 

- apreciou, a 12/11/2004, em reunitio do Conselho de Administraqtio do BCP, o "ponto de 

situacdo" d m  respostas a oflcios e pedidos de informaccio do Bunco de Portugal, 

designadamente, no que respeita: ao "plano de regularizaca'o" das situaq6es relativas ao 

financiamento a entidades domiciliadas em centros off-shore a implementar nos exercicios 

de 2004 e 2005; ds entidades sem confrmacrio do "ultimate beneficial owner" (UBO) em 

que este assuma com todo o seu patrimdnio a responsabilidade pelos crbditos -fls. 13573, 

13574 e 13574~; 



- tomou conhecimento, pelo menos a 19/01/2005, em reuniio do Conselho de 

Administra~io do BCP, de oficio do Banco de Portugal remetido ao BCP, datado de 

27/12/2004, no qua1 o Banco de Portugal informou que, relativamente aos criditos 

concedidos a membros do Conselho Superior e a entidades em centros "Off-shore", 

aguardava a apresenta~do de um "ponto de situa~do" sobre as medidas deliberadas pelo 

Conselho de Administra~io do BCP em 12/11/2004, as quais deveriam ser objecto de uma 

referzncia explicita no prdximo relatdrio sobre as proviso'es ecodmicas - fls. 12062, 

12068~; 

- Relativamente a aprova~io de documentos de presta~do de contas do BCP para 

divulgapio, o arguido Jardim Gon~alves praticou os seguintes factos: 

- aprovou submeter a Assembleia Geral do BCP, enquanto Presidente do Conselho de 

Administra~io do BCP, designadamente, os documentos ak presta~io de contas do BCP 

referentes aos anos de 1998 atk 2004 (respectivamente em 23/02/1999, 24/01/2000, 

19/01/2001, 22/01/2002, 20/01/2003, 19/01/2004 e 19/01/2005) - fi. 7613, 12596, 13490- 

13495, 13497-13504, 13505-13515, 1351 6-13518, 13519-13531, 13532-13538, 13539- 

13548; 

- ndo formulou nem suscitou reparos, enquanto Presidente do Conselho de Auditoria do 

BCP, relativamente aos documentos de presta~do de contas do BCP referentes ao ano de 

2005 -@. 7762v e 7799~; 

- recomendou a Assembleia Geral do BCP, enquanto Presidente do Conselho Geral e de 

Supewisdo, a aprovapio dos documentos de presta~do de contas do BCP referent- ao ano 

2006 -fi. 7762, 7921, 7918, 7920, 7762v e 7799v, 7918 e 7918v; 

- inteweio nus Assembleias Gerais de aprova~do de contas em nome prdprio e/ou como 

procurador, pel0 menos, entre 0s anos de 1999 e 2006 -fi. 12620-13313; 

- 0 arguido praticou m factos supra descritos de forma consciente e volunthria; 

- 0 arguido nio tem antecedentes contra-ordenacionais na cirea dos mercados de 

valores mobilkirios; 

- 0 arguido i casado e tem 5filhos (nascidos nos anos de 1963, 1964, 1966, 1970 e 1971) 

que ndo dependem economicamente dele; 

- 0 arguido 1 reformado; 

- 0 arguido k licenciado em Engenharia Civil; 

- Dos factosprcrft'cados pelo arguido Filipe de Jesus Pinhal 

0 arguido Faipe de Jesus Pinhal msumiu os seguintes cargos no BCP: 

- Membro do Conselho de Administra~do do BCP, pel0 menos, desde 1998 at6 15/01/2008 

- fi. 8346-8355, 11542-1 1544; 
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- Vice-Presidente do Conselho de Administra~io do BCP de 1998 a 30/08/2007 - fi. 
6736v, 6866v, 7087, 7111, 7290v, 7378v, 7538, 7776, 7791; 

- Presidente do CA da CI desde 1/08/1991 fls. 9367). em substitui~io de Christopher de 

Beck 67s. 9365) at6 17/06/1993 -fi. 9368-9369; 

- Gerente da EAI (sociedade pertencente ao universo empresarial do BCP ati 15/07/2004), 

pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua rentincia a 25/06/2004 -fls. 10890-10894, 

9073-9077,9983-9988, 11583, 12293-12299 e 15655; 

- Membro do Conselho de Administra~Zo da Seguros e Penso'es Gere, SGPS, S.A., pelo 

menos, de 17/04/2006 a 06/08/2006 - fi. 13632, 13633, 13635; 

- Em 2006 integrava a ComissEo de R h o s  com Filipe Abecasis, Rui Lopes e com 0s 

arguidos Paulo Teixeira Pinto, Christopher de Beck, Antbnio Rodrigues, Antbnio Castro 

Henriques - fi. 7980; 

- Presidente do Conselho de Adminktra~Zo da Seguros e Penso'es Gere, SGPS, S.A., pelo 

menos, de 07/08/2006 a 15/01/2008 - fi. 13632, 13633, 13635; 

- Presidente do Conselho de Administra~Eo do BCP de 31/08/2007 a 15/01/2008 - flS. 
8262v, 11542-1 1544; 

- Enquanto membro do Conselho de Administrapio do BCP (nu qualidade de Vice- 

Presidente ou de Presidente, respectivamente), para al6m dmfunp5es que exercia nos termos 

legais, o arguido Filipe Pinhal tinha a seu cargo os seguintes pelouros: 

- no anode 2004 tinha a seu cargo opelouro do Compliance Ofice -fi. 8352v; 

- no ano de 2006 tinha a seu cargo a sub-cornissZo de Acompanhamento do Fundo de 

Penso'es do Grupo BCP - fi. 8355v; 

- no ano de 2007 tinha a seu cargo as seguintes Direc~o'es (do BCP): Risk Ofice, 

Compliance Ofice, Contabilidade e Auditoria - fi. 8263; 

- 0 arguido Filipe Pinhal benefciou d m  seguintes procuraqo'es (com poderes de voto 

discricionririos), no period0 compreendido entre 2001 e 2004: 

- procurapio emitida, a 12/03/2001, pela Dazla para sua representa~io nu Assembleia 

Geral do BCP de 26/03/2001 (em caso de aus2ncia do arguido Jardim Gonqalves) - fls. 

10129; 

- procurapio emitida, a 08/03/2002, pela Dazla para ma representa~a'o nu Assembleia 

Geral do BCP de 18/03/2002 (em cmo de aur2ncia do arguido Jardim Gonqalves) -fls. 

10133; 



- procuraca'o emitida, a 31/01/2003, pela Victory para sua representaca'o nu Assembleia 

Geral do BCP de 24/02/2003 (em caso de ausincia do arguido Jardim Goncalves) - 8 s .  

10139; 

- procuraca'o emitida, a 20/02/2003, pelo ABN AMRO para sua representa~iio nu 

Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003 (em caso de aucs2ncia do arguido Jardim 

Goncalves) -fi. 10141-10143; 

- procuraca'o emitida, a 09/03/2004, pela Victory para m a  representaca'o nu Assembleiu 

Geral do BCP de 15/03/2004 (nu ausincia do arguido Jardim Goncalves) -fi. 10563; 

- 0 arguido Filipe Pinhal praticou actos - de aprova~iio, de execu~iio, de 

representaciio, de delegaciio de poderes, de autoriza~iio, de assinatura de contratos, de 

negociacio, de estabelecimento de contactos - relativos cis seguintes entidades entre os anos 

de 1998 e 2007: 

- autorizou a concessiio e renovaciio de crdditos d Hendry, a Shenuell, d Sevendale (entre 

1998 e 2006) -fls. 286, 43% 3922, 163v, 43&, 3773, 11580, 592,1136, 1608, 1913,2020, 

2210, 633, 3326v, 5313, 3825, 3074, 435, 3824, 3914, 3990, 159, 28lv, 282, 3764, 3913, 

2&, 158, 3723; 

- autorizou a concessa'o de crddito inicial(17/02/2000) d Somerset @ha de Man) no valor 

de € 40 milhdes, e sucessivas renovacdes - fi. 33v, 46, 47; 

- autorizou a concessiio de crdditos (alguns dos quais iniciak - entre € 10 milhdes e € 60 

milhdes) e renovaciio ds 17 offshore Cayman (pel0 menos entre 13/03/2000 e 2811 1/2002) 

-Jls. 591, 5 9 1 ~ ,  1033, 1037~-1043v, 1606, 1603-1 61 9, 1912, 1916-1922,2209,2213-2218, 

1420v, 1421, 1424~-1430, 1714, 1714v, 2019, 727v, 632, 728, 2019, 935, 1034, 1034v, 

1135, 1135v, 1222v, 1321, 1421, ISlOv, 1511, IJ l lv ,  1607, 1714v, 1515, 1515v, 1808, 

1912, 1912~. 1913v, 2103,2209v, 592, 1136, 1421v, 1608,1913,2020,2210,633; 

- aprovou, a 17/01/2000, em reunia'o do Conselho de Administraca'o do BCP ratiJicar as 

opera~des individuais (de nkco) aprovadas @or Adminhtradores do BCP) referentes a 

Shenuell - fls. 13555-13555~; 

- aprovou, a 14/02/2000, em reunib do Conselho de Administrqb do BCP ratificar os 

despachos (de Administradores do BCP) de aprovaqiio e de renovaqfio/reclassificaqiio de 

limites apostos sobre as fichas da Sherwell e da Dazla - fls. 13559-13559~; 

- representou J o b  Bernardino Gomes nas Assembleias Gerais do BCP de 18/03/2002, de 

15/03/2004 e de 14/03/2005 - fls. 12994v, 13157,13232~; 

- tomou conhecimento, em finais de 2002, atravks do arguido AntQio Rodrigues, da 

situaqIo em que, h data, se encontravam as off-shore Cayman (inexistincia de UBO, 

deten~iio de elevada participa~a'o em ac~des  BCP e elevadas perdas gemdas), o que foi 

object0 de conversas entre o arguido Filipe Pinhal e os arguidos Antdnio Rodrigues e 

Jardim Gon~alves - auto de declaracbes do arguido Filipe Pinhal a Jls. 21413-21414 e 

21422-21423, auto de declaracdes do arguido Antdnio Rodrigues a Jls. 24160-24161 e 

448 



Tribunal da Relag50 de Lisboa 
Ruado Arsenal Le$a G - 1100438 

Tel: 213222900 - Fax 213222992 . Ernal: mrreiohlisboa.tr.rni.ot 

24298 e carta do arguido Filipe Pinhal ao Governador do Banco de Poortugal a fls. 
15637: 

- recebeu instruc6es do arguido Jardim Gon~alves, em fins de 2002, no sentido de 

regularizar a situa~lio das 08-shore Cayman, instruc6es que executou - auto de 

declara~o'es do arguido Filipe Pinhal a fls. 21413-21414 e 21422-21423, auto de 

declarap7es do arguido Antbnio Rodn'gues ajls. 24160-24161 e 24298 e carta do arguido 

Filipe Pinhal ao Governador do Banco de Portugal ajls. 15637; 

- conferiu poderes a Filipe Maria de Sousa Ferreira Abecasis, a 28/11/2002, para este 

exercer, em nome e por conta do BCP, as procuraco'es, datadas de 28/11/2002, emitidas 

pelas off-shore Cayman - f i .  3326v e 3299~;  

- contactou, em Dezembro de 2002, Frederico Moreira Rato, Jocio Bernardino Gomes e 

Ilidio Duarte Monteiro para que estes aceitassem ser formalmente designados beneficial 

owner das off-shore Cayman - fls. 11384, 11515-11516, 5274, auto de declaraco'es do 

arguido Filipe Pinhal a fi. 21422-21423, artigos 427- 432 da contestaclio do arguido 

Filipe Pinhal, f i ,  a jls. 15669-15670, declara~o'es prestadas pel0 arguido Antdnio 

Rodrigues. auto de declaraco'es do arguido Antbnio Rodrigues a fi. 24160-24161 e 24298, 

contesta~cio do arguido Antbnio Rodrigues nos artigos 169-1 74 a jls. 15749- 15 752, 

contestaqcio do arguido Jardim Goncalves nos artigos 509-511 a fi. 15372, artigo 602 a 

fi. 15389, artigos 607-609, a fi. 15389-15390 e artigos 616-61 7, jls. 15391-15392 e carta 

enviadapelo arguido Filipe Pinhal ao Governador do Banco de Portugal ajls. 15637; 

- autorizou, a 30/12/2003, a concesslio de crkdito a Moreira Rato, Jocio Bernardino Gomes 

e Ilidio Duarte Monteiro ao montante de € 589.992.107,4) (que tinha como finalidade a 

assunpio total das dividm das sociedades nas quais estes surgissem como beneficibrios 

economicos) - fi. 2 742v, 2 743v, 2 744v, 2326-232 7; 

- reuniu com Joaquim Miguel Pauperio para "definipio dos tennos da reestruturapio da 

EA " - como ambos declararam perante a CMVM - auto & declaraq6es do arguido Filipe 

Pinhal a f i .  21425-21426 e 21427, e auto de declarac6es de Joaquim Miguel Paupkrio a 

fi. 23 713-23 724; 

- autorizou, a 05/01/2004, a transferEncia d m  responsabilidades da Branson Global 

Limitedpara a Dazla - f i .  3073v; 

- aprovou, a 08/01/2004, em Conselho de Adminbtra~lio do BCP: (i) ratificar opera~lio de 

crkdito concedido d EA; (ii) encarregar o Centro Corporativo e a Direcccio de Auditoria de 

organizar e supervisionar "pianos de regularizapio" especij7cos relativos a ac~6es  



prdprias recebidas em garantia e criditos concedidos a sociedades domiciliadas em 

centros off-shore -jh. 13588-13589, 13590; 

- autorizou, a 30/01/2004, a concessiio de cridito a Joaquim Miguel Paupirio no montante 

de € 9.000.000 - jh. 9623; 

- assinou, a 25/03/2004, contrato pelo qua1 o BCP concedeu crddito, de € 600.181.334,67, 

h EA -jh. 2527 a 2532,10869-10879,12414-12416,11857-11859; 

- autorizou as transfer2ncias de firndos do BCP para a EA a 29/03/2004, na sequ2ncia do 

contrato definanciamento celebrado entre o BCP e a EA -jh. 2532v, 10880,10910; 

- enviou ao Banco de Portugal lista de financiamentos a off-shore em 1/04/2004 - fi. 3230 

- 3270; 

- aprovou deckiio, que foi aditada a versdo inicial da acta de reunido do Conselho de 

Adminhtrapio do BCP de 13/04/2004, de ratifcar a aliena~iio a Townsend da totalidade 

do capital social da Cl, por € 26.136.371,60, em simultdneo com a assunciio por aquela 

sociedade da totalidade do saldo devedor de outras entidades (Moreira Rato, Jodo 

Bemardino Gomes e Ilidio Duarte Monteiro) no montante de € 593.697.585.63; aprovapio 

que pressupds a constitui~do pela Townsend, para garantia da totalidade das 

responsabilidades assumidas, de penhor sobre participapio a adquirir nu CI e de hipoteca 

ou garantia equivalente sobre os imdveis detidos e a adquirir pela CI -jh. 2688 e 13565; 

- tomou conhecimento de dibito de € 5.397.500 em conta da EA por cridito em conta da 

EAI, a 29/06/2004 - $3. 1091 I; 

- autorizou a amortizapio parcial (de €204.602.500) do financiamento concedido d EA (de 

€ 600.181.334.67) com data-valor de 30/06/2004 -jh. 10912; 

- aprovou, a 15/09/2004, em reuniiio do Conselho de Adminktrap70 do BCP, 

designadamente, a ratifica~iio dos despachos de aprovacdo (de Adminktradores do BCP) 

das operaco'es referentes d Shenvell e d Sevendale -jh. 13608 e 13610; 

- apreciou, a 12/11/2004, em reunia'o do Conselho de Adminktra~do do BCP, o ')onto de 

situaciio" das respostas a oficios e pedidos de infonnacdo do Banco de Portugal, 

designadamente, no que respeita: ao "plano de regulariza~a'o" das situa~o'es relativas ao 

flnanciamento a entidades domiciliadas em centros off-shore a implementar nos exercicios 

de 2004 e 2005; cis entidades sem confinnapio do "ultimate beneficial owner" (UBO) em 

que este assuma com todo o seu patrimdnio a responsabilidade pelos criditos -jh. 13573, 

13574 e 13574~; 

- recebeu e-mail do arguido Luis Gomes, a 13/12/2004, dando o seu acordo no "processo 

de aqukicdo do Gnrpo Edzjicios Atldntico @A) por Miguel Paupirio -jh. 10397; 

- autorizou ofinanciamento pelo BCP a EA de € 97.392.839, a 16/12/2004, no dmbito do 

processo de aquisica'o do Grupo Edificios Atldntico por Joaquim Miguel Pmcpkrio, tendo 

em vista a reeshrtura~a'o do passivo -jh. 10397-10399; 
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- tomou conhecimento, pelo menos a 19/01/2005, em reuniio do Conselho de 

Administra~iio do BCP, de oficio do Banco de Portugal remetido ao BCP, datado de 

27/12/2004, no qual o Banco de Portugal informou que, relativamente aos crkditos 

concedidos a membros do Conselho Superior e a entidades em centros "ON-shore", 

aguardava a apresenta~t70 de um '>onto de situacr5b" sobre as medidas deliberadas pel0 

Conselho de Administra~io do BCP em 12/11/2004, as quais deveriam ser object0 de uma 

refer&ncia explicita no prbximo relatdrio sobre as provis6es econdmicas - fls. 12062, 

12068~; 

- aprovou, a 30/05/2005, em reuniio do Conselho de Administrapio do BCP, que o Fundo 

de Pensbes do Gmpo fosse dotado de ac~bes  da EDP e da Frienak Provident e papel 

comercial emitido pela CI -f ls .  2688v; 

- negociou, em Junho de 2006, com Joaquim Miguel Paupkrio a entrega ao BCP da CI, 

opera~io  que o arguido aprovou em reuniio do Conselho de Administra~io Executivo do 

BCP, a 18/06/2007, e que determinou a liquidapio integral da divida remanescente 

originadapelo emprhtimo contraidopela EA junto do BCP (que tinha um valor superior a 

€ 600 milhces) - fi. 2689v, 2756v, 5986, 10619 e auto de declara~6es de Joaquim Miguel 

Paupkrio a fls. 23 730,23 737-23 738, 23 71 7-23 718; 

- aprovou, em reuniio do Conselho de Administra~io fiecutivo do BCP, a 05/03/2007, 

conceder suprimentos d CI num montante global de USD 39 milhbes, com vista ao seu 

investimento no Projecto rtBaia de Luanda)) -fls. 2689.281% 10613; 

- aprovou a proposta da EA, a 18/06/2007, em reuniio do Conselho de Administrapio 

Executivo do BCP, nos termos da qual, com vista a l iquida~io integral de emprkstimo 

contraido pela EA junto do BCP, a EA se prop6e entregar, a titulo de d a ~ i o  em 

cumprimento, ac~bes  da CI correspondentes a 68,34% do respectivo capital social - fls. 
2 6 8 9 ~ ~  2 756v, 5986, 1061 9; 

- Relativamente d aprovacio de infonna~iio jnanceira do BCP para divulga~Zo, o 

arguido Filipe Pinhal praticou os seguintes factos: 

- aprovou submeter d Assembleia Geral do BCP os documentos de prestaqio de contas do 

BCP referentes aos anos de 1998 atk 2006 (respectivamente em 23/02/1999, 24/01/2000, 

19/01/2001, 22/01/2002, 20/01/2003, 19/01/2004, 19/01/2005, 24/01/2006 e 24/01/2007) - 

Jls. 7613 e 12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531, 

13532-13538,13539-13548,13549, 13550-13554; 

- interveio nus Assembleias Gerais de aprova~io de contas em nome pdprio e/ou como 

procurador, pel0 menos, entre os anos de 1999 e 2007 -fi. 12620-13486; 



- aprovou, a 17/10/2007, as demonstra~o'esfinanceiras individuais e consolidadas do BCP 

relativas ao 3" tn'mestre de 2007 -jls. 13660-13660~; 

- No que respeita, ainda, a informapio financeira do BCP, o arguido Filipe Pinhal a 

23/12/2007, nu sequ2ncia da notificado da ordem da CMYM (de 21/12/2007), aprovou que o 

BCP divulgasse ao mercado o comunicado nos exactos termos em que o mesmo foi divulgado 

a 23/12/2007 -jls. 12540-12547.251 3-251 4,9095-9098,13622-13625; 

- 0 arguido praticou os factos supra descritos de forma consciente e voluntbria; 

- 0 arguido nbo tern antecedentes contra-ordenacionais na 6rea dos mercados de valores 

mobilibrios; 

- 0 arguido d casado e tem 2Jilhos e uma enteada de 37,35 e 34 anos de idade que nio 

dependem economicamente dele; 

- 0 arguido 12 reformado; 

- 0 arguido d licenciado em Financas; 

- Dos factospraticados pelo arguido Antbnio Manuel de Seabra e Me10 Rodn'gues 

0 arguido Ant6nio Manuel de Seabra e Melo Rodrigues assumiu os 

seguintes cargos no BCP: 

- membro do Conselho de Administraqa"~ do BCP desde 1999 atk 15/01/2008 - jls. 8346- 

8357,11542-11544; 

- gerente da EAI (sociedade pertencente ao universo empresarial do BCP atk 15/07/2004), 

desde 2001, tendo comunicado a sua renrincia a 25/06/2004 -jls. 10890-10894, 9073-9077, 

9983-9988, I1 583, 12293-12299; 

- membro do Conselho de Administrapio da Seguros e Pens6es Gere, SGPS, S.A., pel0 

menos, de 17/04/2006 a 15/01/2008 -&. 13632,13633,13635; 

- membro do Conselho de Adminivtracbo da PensBesGere - Sociedade Gestora de Fundos 

de Penso'es, S.A. a partir de 28/12/2007 -jls. 6321; 

- Enquanto membro do Conselho de Administrap70 do BCP, para alkm dmfitnco'es que 

exercia nos termos legais, o arguido Antbnio Rodrigues tinha a seu cargo os seguintes 

pelouros: 

- entre 1996 e 2007 teve no seu pelouro a Direcpio de Contabilidade - autos de 

declaraco'ar de Barreira Santos a jls. 221 72 - 221 73, Pina Cabral a jls. 23141, arguido 

Antdnio Castro Henriques a&. 21445 e Nogueira Chaves ajls. 22211; 

- no ano de 1999 tinha a seu cargo os pelouros da Auditon'a e da DRI -&. 8346 e 8346v; 

- no anode 2000 tinha a seu cargo opelouro da DM-jls.  8347v; 

- no ano de 2001 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporative e da DRI - jls. 

8348v; 
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- no ano de 2002 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo e da DM-jls. 8350; 

- no ano de 2003 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo, da Direccio de 

Contabilidade e da DRl -Jls. 8351~;  

- no ano de 2004 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo, da Direccdo de 

Auditoria e da DRI -Jls. 8352v; 

- no ano de 2005 tinha a seu cargo os pelouros do Centro Corporativo, da Direcciio de 

Contabilidade e Informacio de Gestiio e da DRl -Jls. 8356; 

- em 2006 integrava a Comissiio de Riscos com Filipe Abecasis e com os arguidos Paulo 

Teixeira Pinto, Filipe Pinhal, Christopher de Beck, Antdnio Castro Henriques e Rui Lopes, 

e tinha a seu cargo o pelouro da DRl -jls. 7980, 8356; 

- no ano de 2007 tinha a seu cargo as seguintes Direc~des (do BCP): Risk Ofice, Centro 

Corporativo. Contabilidade e DRI -@. 8264v; 

- entre Janeiro de 2006 e Setembro de 2007 teve o pelouro da Sem'trust - Auto de 

Declaracdes de Amaral de Medeiros ajls. 23807; 

- 0 arguido Antdnio Rodrigues praticou actos - de aprovacio, de execu~io, de instruir, 

de delegacio de poderes, & autorizap70, de ratiificacio, de celebracio de contratos, & 

estabelecimento de contactos, de concessio de emprbtimos entre os anos de 1998 e 2007: 

- presidiu d Assembleia-geral da Senitrust, a 11/03/1998, em representa~io do accionista 

Pnico -jls. 341 7-3418; 

- discutia, com o Centro Corporativo (CC) e os auditores externos, as "As provisdes, bem 

como as matkrias criticas relacionadas corn as demonstra~o'es financeiras" - auto de 

declara~o'es de Vitor Cunha Ribeirinho afls. 23352; 

- autorizou a concessio e renovaca'o de cruitos a Hendry, d Shenuell, d Sevendale, a 

Somerset (Ilha de Man) e as 17 offshore Cayman (entre 30/12/1996 e 14/02/2007) - jls. 

9892,164v, 3775,287v, 441,3925,305,3960-3962,285v, 3921,285,3920.32~. 162v, 284, 

438, 3771, 3918, 1137, 1223v, 1321v, 2022, 2104, 592v, 634, 729, 936,1035,1422, 1511, 

1609, 1808v, 1913v, 2210v, 1715, I51 lv, 593, 635, 72%, 93 7, 1035v, 1137v, 1224, 1322v, 

1610. 1715v, 1809, 1914. 2024, 2104v, 2211, 435v, 3991. 636, 730, 938, 1036, 1138, 

1224~. 1423, 1611, 1716, 180% 2105,201 1v. 593v, 2025,159~~ 29. 158v, 3763. 3740, 139, 

3 722, 70v, 256v, 3 765; 

- autorizou a concesdo e/ou renovaqio de crtditos das Off-shore Cayman 

(pelo menos desde 09/04/2002) e recebia, no rninimo mensalmente, rnapa 



com indicqio do valor das responsabilidades assumidas pelas off-shore 

Cayman e do valor da carteira de valores mobilihrios das mesmas - auto de 

declaragaes de Helena Soares Carneiro Paolini a fls 24076, fls. 17737- 

17740-A e 17741 -1 7742; 

- era informado, regularmente, atravks de mapa com indicaggo do valor das 

responsabilidades assumidas pelas off-shore Gbis Ferreira e do valor da 

carteira de valores mobilihios das mesmas - artigo 89 da contestagio do 

arguido Miguel Magalhies Duarte a fls. 17656 e documentos junto i 

contestagio a fls. 17737-17740-A e 17741 -1 7742; 

- presidiu a Assembleia Geral da Servitrust a 11/03/1998, na qualidade de 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral e em representag50 do accionista 

h i c o  - fls. 3417-341 8; 

- aprovou ratificar as operag6es individuais (de risco) aprovadas (por 

Administradores do BCP) referentes A Sherwell a 17/01/2000, em reunib 

do Conselho de Administrag50 do BCP - fls. 13555-1355~; 

- aprovou ratificar os despachos (de Administradores do BCP) de aprovagio 

e de renovagiio/reclassificqb de limites apostos sobre as fichas da 

Sherwell e da Dazla a 14/02/2000, em reuniiio do Conselho de 

Administraggo do BCP - fls. 13559-1 3559~;  

- tomou conhecimento formal das 17 off-shore Cayman, pel0 menos em 

Novembro de 2002, quando Miguel Magalhbs Duarte, responshvel da DRI, 

o informou de que n b  havia evidsncia de que estas sociedades tivessem 

beneficiirios econ6micos efectivos - fls. 9894,9891-9892; 

- recebeu instru~Zes do arguido Jardim Gon~alves, em fins de 2002, no sentido de 

regularizar a situaciio d m  oflshore Cayrilan, instrup5es que executou - auto & 

declaraco'es do arguido Antdnio Rodrigues a fls. 24160-24161 e 24298; contestaclio do 

arguido Antdnio Rodrigues (artigos 125-126, a f l .  15734). auto de declara~o'es de Amaral 

de Medeiros dfls. 23813-23814, 23818, 23819, 23828), auto de declaracZ'es do arguido 

Miguel Magalhdes Duarte, fls. 21 751), contesta~lio do arguido Miguel Magalhdw Duarte 

(artigos 94-95 e 102-104, a fls. a fls. 17657 e 17659), carta do arguido Filipe Pinhal ao 

Governador do BdP UZs. 15637), a contestaclio do arguido Jardim Goncatves (artigos 509- 

511, a fls. 15372, artigo 602,fls. 15389, artigos 607-609, a j h .  15389-15390 e artigos 616- 

61 7,fls. 15391-15392); 

- quando o argrudo Miguel Magalhlies Duarte (da DRI) em Novembro de 2002 telefona a 

Amaral de Medeiros da Servitrust para Ihe falar do problem dos UBO d m  off-shore 
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Cayman fh-lo a pedido do arguido Antdnio Rodrigues - auto de declaraqo'es de Amaral de 

Medeiros, jls. 23813, auto de declaraqo'es de Miguel Magalhrtes Duarte, jls. 21751); 

- e nesse rnomento o arguido Miguel Magalhdes Duarte t! informado que os UBO sdo as 

Portman, sociedades instrumentais da Servitrust e mais tarde, em reunido de Dezembro de 

2002, infonna o arguido Antdnio Rodriguas destes factos - jls. 6348, 6349, auto de 

declaraqc7es de Amaral de Medeiros, jls. 23815,23818, 23819, 23828, auto de declaraqo'es 

do arguido Miguel Magalhries Duarte, jls. 21 755; 

- soube que o arguido Filipe Pinhal iria contactar Frederico Moreira Rato, 

Jog0 Bernardino Gomes e llidio Duarte Monteiro para lhes propor 

"contratos" relativos as designadas 17 offshore Cayman - auto de 

declaraqdes do arguido Antonio Rodrigues a fls. 241 60-241 6 1, 24298, 

contestaqiio do arguido Antonio Rodrigues (artigos 169-174, a fls. 15749- 

15752); declaraqces que o arguido Filipe Pinhal a CMVM (auto de 

declaraqdes do arguido Filipe Pinhal a fls. 21422-21423), contestaqiio do 

arguido Filipe Pinhal (artigos 427-432, a fls. 15669-15670), contestaqiio do 

arguido Jardim Gonqalves (0s artigos 509-51 1, a fls. 15372, artigo 602, fls. 

15389, artigos 607-609, a fls. 15389-15390 e artigos 616-61 7, fls. 15391 - 
15392; 

- conferiu poderes a Filipe Maria de Sousa Ferreira Abecasis, a 281 1 112002, 

para este exercer, em nome e por conta do BCP, as procuraq6es, datadas de 

2811 112002, emitidas pelas off-shore Cayman; 

- Filipe Maria de Sousa Ferreira Abecasis, ao abrigo destes poderes, 

celebrou, a 2911 112002, o contrato com o ABN AMRO - fls. 3326v, 9892, 

3299v, 53 13; 

- pediu, em meados de 2003, ao arguido Filipe Abecasis (na altura 

administrador do BCPI) que solicitasse a Servitrust que interviesse como 

outorgante no contrato com o ABN e na emissiio de garantia decorrente 

deste contrato - auto de declaraq6es Amaral de Medeiros afls. 23810,238 12, 

23817 - 23819,23829 - 23830,23833 - 23834; 

- proposta que foi recebida pel0 arguido Antonio Castro Henriques - auto 

de declarag6es do arguido Ant6nio Castro Henriques a fls. 2 1456; 



- deu instruqees, em Dezembro de 2003, ao arguido Miguel MagalhZes 

Duarte para operacionalizar junto de Cayman a assunqb pessoal das dividas 

das off-shore Cayman - o que foi executado (atrav6s da assunNo pessoal 

das dfvidas por Moreira Rato, Joiio Bernardino Gomes e Ilfdio Duarte 

Monteiro - fls. 11279, 11 285-1 1286; 

- tomou conhecimento, a 30/12/2003, do e-mail que o arguido Miguel 

Magalhges Duarte enviou a Helena Soares Carneiro (da sucursal de Cayman 

do BCP) solicitando (i) a realizqgo de transferencias, por utilizaqh dos 

limites aprovados ainda disponiveis, com data de 30/12/2003, das contas das 

17 off-shore Cayman para as contas das respectivas sub-holdings (Geafield, 

Meadowcroft, Osterdal, Daman); (ii) a transferencia de responsabilidades 

das 17 off-shore Cayman para as contas individuais de Moreira Rato, llfdio 

Duarte Monteiro e Joiio Bernardino Gomes e (iii) o encerramento das contas 

das 17 off-shore Cayman (at6 31/12/2003) e mantendo-se as contas de 

titulos que as 17 off-shore Cayman detinham - fls. 13626-1 3627; 

- aprovou, a 08/01/2004, em Conselho de AdministraqZio do BCP: (i) 

ratificar operagh de crbdito concedido A EA; (ii) encarregar o Centro 

Corporative e a Direcgiio de Auditoria de organizar e supervisionar "planos 

de regularizqiio" especfficos relativos a ac@es prbprias recebidas em 

garantia e crbditos concedidos a sociedades domiciliadas em centros off- 

shore - fls. 13588-13589, 13590; 

- celebrou, a 30/01/2004, contrato nos termos do qua1 o BCP aceitou em 

daggo em pagamento de uma divida da Dazla no montante de € 72.700.000 

a sociedade off-shore Juwain - fls. 9617-961 8; 

- enviou ao BdP, a 27/02/2004, a listagem completa de off-shore a quem o 

BCP concedeu crkdito, afirmando desconhecer quais delas eram veiculos do 

prbprio Banco - fls. 3224v, 3261-3270; 

- tomou conhecimento, em 2004 e em 2005, atravbs do auditor externo para 

o risco da exposig5o crediticia do BCP face A EA resultante do contrato de 

financiamento no montante de € 600.181.334,67 que o banco havia 

concedido h EA, de que tomou pleno conhecimento - auto de declarag5es de 

Vitor Ribeirinho a fls. 23360; 



Tribunal da Relasiio de Ltsboa 
Rua do Arsenal Letra G - 11 00438 

Tel: 213222900 - Far 213222992 . Email: mrreio@lisboa.tr.mi.Pt 

- aprovou, decisio que foi aditada a versio inicial da acta de reuniio do 

Conselho de Adrninistragio do BCP de 13/04/2004, ratificar a alienagio A 

Townsend da totalidade do capital social da CI, por € 26.136.37 1,60; 

- em simultineo corn a assungio por aquela sociedade da totalidade do saldo 

devedor de outras entidades (Moreira Rato, J o k  Bernardino Gomes e llidio 

Duarte Monteiro) no montante de € 593.697.585,63; 

- aprovagiio que pressupds a constituigio pela Townsend, para garantia da 

totalidade das responsabilidades assumidas, de penhor sobre participagio a 

adquirir na CI e de hipoteca ou garantia equivalente sobre os im6veis 

detidos e a adquirir pela CI - fls. 2688 e 13565; 

- deu instrugiio ao arguido Paulo Teixeira Pinto para incluir na ordem de 

trabalhos dessa acta de 13/04/2004 estes pontos "26. Alienagio da 

Comercial Imobiliiria, S.A." e "27. Fundos Imorenda e Imocapital" - como 

foi executado - auto de declarag8es de Pina Cabral a fls. 23566-23570 e fls. 

23 134-23 138; 

- aprovou, a 15/09/2004, em reuniio do Conselho de Administra@o do 

BCP, designadamente, a ratificagh dos despachos de aprovagio (de 

Administradores do BCP) das operag6es referentes a Sherwell e a Sevendale 

-fls. 13608e 13610; 

- apreciou, a 1211 112004, em reuniio do Conselho de Administragiio do 

BCP, o "ponto de situag50n das respostas a oficios e pedidos de informagh 

do Banco de Portugal, designadamente, no que respeita: ao "plano de 

regularizag20" das situag8es relativas ao financiarnento a entidades 

domiciliadas em centros of-shore a implementar nos exercicios de 2004 e 

2005; h entidades sem confirmag50 do "ultimate beneficial owner" (UBO) 

em que este assuma corn todo o seu patrim6nio a responsabilidade pelos 

crkditos - fls. 13573, 13574 e 13574~; 

- tomou conhecimento, pel0 rnenos a 19/01/2005, em reuniio do Conselho 

de Administraqiio do BCP, de oficio do Banco de Portugal remetido ao 

BCP, datado de 27/12/2004, no qua1 o Banco de Portugal informou que, 

relativamente aos crkditos concedidos a mernbros do Conselho Superior e a 
457 



entidades em centros bboff-shore'y, aguardava a apresentaqb de urn "ponto 

de situaqX sobre as medidas deliberadas pelo Conselho de Administraqgo 

do BCP em 1211 112004, as quais deveriam ser object0 de uma referencia 

explicita no prbximo relatbrio sobre as provisaes econbmicas - fls. 12062, 

12068~; 

- aprovou, a 30/05/2005, em reunigo do Conselho de Administraggo do 

BCP, que o Fundo de Pensees do Grupo fosse dotado de acfles da EDP e 

da Friends Provident e papel comercial emitido pela CI - fls. 2688v; 

- autorizou, a 27/06/2005, o processarnento relativo A contribuiqio efectuada 

pel0 BCP no Fundo de Pensaes do Grupo BCP de 5 emissees de papel 

comercial da CI no valor global de € 200.000.000 - fls. 2870v, 2995,9998; 

- autorizou, a 26/05/2006, a alienaqao pel0 BCP A EA da totalidade das 

acqaes da Juwain Holdings, S.A. (adquiridas em daqio em cumprimento a 

30/01/2004) - fls. 9629 e 10343; 

- celebrou, a 30/05/2006, na qualidade de Administrador do BCP, contrato 

nos termos do qua1 o BCP vende a Juwain Holdings, S.A. A EA por € 

10.000.000 - fls. 9630-9632v e 10346 a 10351; 

- estabeleceu contactos corn a Pensaesgere, Sociedade Gestora de Fundos de 

Pensees, S.A. (Penseesgere) que contribuiram para que o Fundo de Pensaes 

do Grupo BCP aceitasse subscrever papel comercial emitido pela CI - fls. 

301 8; 

- Em carta datada de 17/05/2006, dirigida pela Pendesgere ao (entb) administrador do 

BCP, 6 afirmado que: "Conforme contactos havidos, infonnamos que o Fundo de Penso'es 

do Gnrpo Banco Comercial Portugu2s tem no seu activo 5 emisso'es de Papel Comercial da 

sociedade Comercial Imobiliriria, S.A. num valor global de €200.000.000, as quais foram 

recebidas por conin'bui~iio em espdcie do Banco Comercial Portuguh, S.A. 

Tendo tido conhecimento da intenpio da sociedade emitente em renovar as referidas 

emiss6es de Papel Comercial, a t e  Fundo procedeu 6 andlise da situapio econbmica da 

Comercial Imobiliriria, S.A. e, apesar da existincia de alguns aspectos decorrentes dessa 

andlise que requerem melhores esclarecimentos, atento o teor dos ditos contactos, 

deliberou proceder 6 renovapio do sobredito Papel Comercial (.. .)" - fls. 2893, 2896v, 

3006; 

- negociou, desde Junho de 2006, com Joaquim Miguel Paupbrio a entrega 

ao BCP da CI, operaqio que o arguido aprovou em reuniio do Conselho de 

Administraqb Executivo do BCP, a 18/06/2007, e que determinou a 
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liquidagiio integral da divida remanescente originada pelo emprkstimo 

contraido pela EA junto do BCP (que tinha um valor superior a € 600 

milhdes) - fls. 2689v, 2756v, 5986, 10619 e auto de declaragdes de Joaquim 

Miguel Paupdrio a fls. 23730,23737-23738,23717-23718; 

- autorizou, a 18/06/2006, a concessgo de um emprkstimo (sob o regime de 

contrato de suprimentos) de € 300 milhdes a CI - fls. 2749v-2750, 275 Iv., 

2779-2780,10605-10606,10025-10026; 

- recebeu, a 30/10/2006, carta da Pensdesgere que comunica (i) a 

impossibilidade da CI arnortizar o papel comercial que esta havia emitido 

por € 200.000.000, (ii) a rejeigiio das propostas apresentadas pela CI 

(converslo do papel comercial em capital social da CI ou amortizaglo do 

papel comercial por 25% do seu valor nominal) - fls. 301 8; 

- constituiu Joaquim Gomes da Costa procurador do BCP, a 29/11/2006, 

para outorgar o contrato de cesdo de crddito relativo k dividas da Hendry 

(perante o BCP) - fls. 147v, 3740; 

- autorizou, a 3111 112006, cessgo de crdditos sobre a Hendry do BCP 

Sucursal Financeira International da Madeira A Intrum Justitia - fls. 3722; 

- recebeu, a 14/12/2006, carta da Pensdesgere que solicitava acordo para 

alienagb pel0 Fundo de Pensdes do Grupo BCP, A Dazla, de 3 das 5 

emissdes de papel comercial emitidas pela CI (detidas pel0 Fundo de 

Pensdes do Grupo BCP) por valor correspondente a 54,50% do seu valor 

nominal - fls. 3020v; 

- comunicou, a 28/02/2007, a off-shore Somerset (BVI) a cessb de crdditos 

supra referida; (fls. 72, 147v, 258) (a Somerset (BVI) fora constituida com a 

intewengio da Sewitrust em Julho de 2004 - fls. 6349; 

- aprovou, a 05/03/2007, em reuniiio do Conselho de Administragiio 

Executivo do BCP, e directamente (fls. 2816), conceder suprimentos a CI 

nurn montante global de USD 39 milhces, com vista ao seu investimento no 

Projecto &aia de Luanda)) - fls. 2689,28 19v, 106 13; 

- aprovou, a 18/06/2007, em reuniiio do Conselho de Administraggo 

Executivo do BCP, a proposta da EA nos termos da qual, com vista A 
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liquidaqgo integral de emprkstimo contraido pela EA junto do BCP, a EA se 

prop6e entregar, a titulo de &go em cumprimento, acq6es da CI 

correspondentes a 68,34% do respectivo capital social - fls. 2689v, 2756v, 

5986,10619; 

- celebrou contrato, a 31/05/2007, na qualidade de Administrador do BCP, 

nos termos do qual o BCP compra ao Fundo de Pensaes do Grupo BCP 

18,29% do capital social da CI - fls. 2753-2755v, 3033v-3035; 

- celebrou contrato, a 29/06/2007, na qualidade de Administrador do BCP, 

nos termos do qual, com vista A liquidaqtio integral de emprkstimo contraido 

pela EA junto do BCP, a EA entrega, a titulo de dagb em cumprimento, 

acq6es da CT correspondentes a 68,34% do respectivo capital social - fls. 

2758v a 2760,10575-10576,12243 a 12246; 

- notificou a Sherwell, em 31/07/2007, da cessb de crkditos do BCP 

Sucursal Financeira International A Branimo - fls. 258,3884; 

- outorgou contrato, em 3/08/2007, de suprimentos no montante de 9.100.000 € d C1, 

representada por Miguel Paupdrio -fi. 2822v.; 

- Relativamente d aprova~do de informapio Jinanceim do BCP para divulga~iio, o 

arguido Antbnio Rodrigurn praticou os seguintes factos: 

- aprovou submeter li Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de 

prestacrlb de contas do BCP referentes aos anos de 1998 ad 2006 (respectivamente em 

23/02/1999, 24/01/2000, 19/01/2001, 22/01/2002, 20/01/2003, 19/01/2004, 19/01/2005, 

24/01/2006 e 24/01/2007) - Jls. 7613 e 12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515, 

13516-13518, 13519-13531, 13532-13538, 13539-13548, 13549, 13550-13554; 

- interveio nus Assembleias Gerais de aprova~do de contas em nome prbprio e/ou como 

procurador, pelo menos, entre os anos de 1999 e 2007 -Jls. 12620-13486; 

- aprovou, a 17/10/2007, as demonstra~6esJnanceiras individuah e consolidadas do BCP 

relativas ao 3. "himesire de 2007 -fls. 13660-13660~; 

- No que respeita, ainda, li infonna~do financeira do BCP, o arguido Antbnio 

Rodrigurn a 23/12/2007, na sequhcia da notiJicap70 da ordem da CMYM (de 21/12/2007), 

aprovou que o BCP divulgasse ao mercado o comunicado nos exactos termos em que o mesmo 

foi divulgado a 23/12/2007 -Jls. 12540-12547,2513-2514,9095-9098,13622-13625; 

- 0 arguido praticou osfactos supra descritos deforma consciente e voluntciria; 

- 0 arguido nrio tem antecedent@ contra-ordenacionais na 6rea dos mercados de valores 

mobilidrios; 
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- 0 arguido C divorciado e tem dois filhos de 27 e 26 anos de idade que nio 

dependem economicarnente dele; 

- 0 arguido C consultor; 

- 0 arguido C licenciado em Organizaqiio e Gestio de Empresas; 

- Dos factos praticados pelo arguido Christopher de Beck 

0 arguido Christopher de Beck assumiu os seguintes cargos no BCP: 

- Vice-Presidente do Conselho de Administra~Zo do BCP, pelo menos, entre 1999 e 

15/01/2008 - fls. 8346-8357, 11542-1 1544, 6736v, 6866v, 7087, 71 11, 7290v, 73 78v, 7538, 

7776v, 7791v, 8346-8357, 11542-11544, 13487-13489; 

- Gerente da EAI (sociedade pertencente ao universo empresarial do BCP at6 15/07/2004), 

pelo menos desde 2001, tendo comunicado a sua rentincia a 25/06/2004 -fls. 10890-10894, 
9073-9077, 9983-9988,11583, 12293-12299; 

- Membro do Conselho de Administrapio da Seguros e Penso'es Gere, SGPS, S.A., pelo 

menos, de 17/04/2006 a 26/06/2006 -fl. 13632, 13633, 13634; 

- Entre 1989 e 1991 foipresidente do Conselho de Administra~io da CI, quando era vogal 

Gdis Ferreira e vogal efectivo Bessa Monteiro fls. 9365, 9366), tendo sido substituido no 

cargo pelo arguido Filipe Pinhal -jls.9367; 

- Enquanto Vice-Presidente do Conselho de Administraqio do BCP, para aldm das 

firn~o'es que exercia nos tennos legais, tinha a seu cargo os seguintes pelouros: 

- nos anos de 1999, 2000, 2001, 2002 e de 2003 at& aosfins de 2005 tinha a seu cargo o 

pelouro da DirecqZo Intemacional -jls. 8346v, 8347,8348v, 8350, 8351v; 

- nos anos de 2000,2001, 2002 e 2003 tinha a seu cargo o peloum da Comissio de Riscos 

Internacional -fls. 8347v, 8348v, 8350,8352; 

- nos anos de 2004, 2005 e 2006 tinha a seu cargo o pelouro da ComissZo de Riscos -fls. 

8353v, 8354v, 8355v; 

- no ano de 2005 tinha a seu cargo o pelouro do Compliance Office e da Comissio de 

Riscos -fls. 8354, 8354v; 

- no ano de 2007 tinha a seu cargo as seguintes Direc~des: Qualidade e Processos e 

Crddito -jh. 8263v; 

- 0 arguido Christopher de Beck beneficiou d m  seguintes procura~o'e. (com poderes & 

voto discricion&rios), no period0 compreendido entre 2000 e 2004: 



- procuracio emitida, a 2 1/02/2000, pela Shenvell (International) Limited para sua 

representacdo na Assembleia Geral do BPA de 28/02/2000 (nu aus2ncia do arguido Jardim 

Goncalves) - fls. 10105; 

- procuraciies, emitidas a 22/02/2000, das of-shore Cayman entiio designadas Top Assets 

Ltd., Prime Securities Ltd. e Por@olio Investments Ltd. para sua representaca'o na 

Assembleia Geral do BPA de 28/02/2000 (nu aus2ncia do arguido Jardim Goncalves) -Js. 

10102-10104; 

- procuracio emitida, a 29/02/2000, pela Millennium Securities Limited para sua 

representacio nu Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000 (nu aus2ncia do arguido Jardim 

Goncalves) -fls. 10107; 

- procuraciio emitida, a 29/02/2000, pela Top Assets Ltd. para sua representacdo na 

Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000 (nu aus2ncia do arguido Jardim Gonqalves) -Js.  

10108; 

- procuraciio emitida, a 29/02/2000, pela Prime Securities Ltd. para sua representacio na 

Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000 (na aus2ncia do arguido Jardim Gonqalvar;l -fls. 

10109: 

- procuraqio emitida, a 29/02/2000, pela Por$olio Investments Ltd. para m a  

representacio na Assembleia Geral do BPA de 15/03/2000 (nu aus&ncia do arguido Jardim 

Goncalves) -&. 10110; 

- procuraciio emitida, a 03/03/2000, pela Camden Consulting Ltd. para sua representaciio 

nu Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 (nu aus2ncia do arguido Jardim Goncalves) - 
fls. 10116; 

- procuraca'o emitida, a 03/03/2000, pela Savanah International Ltd. para sua 

representaca'o na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 (nu aus2ncia do arguido 

Jardim Goncalves) -fls. 1011 7; 

- procuracio emitida, a 03/03/2000, pela Gobi Associates Ltd. para sua representaciio na 

Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 (nu aus2ncia do arguido Jardim Goncalves) - f ls .  

10118; 

- procumcio emitida, a 03/03/2000, pela Continental Investments Ltd. para sua 

representaciio na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 (nu aus2ncia do arguido 

Jardim Goncatves) -jh. 10120; 

- procuraciio emitida, a 06/03/2000, pela Shenvell para sua representaciio nu Assembleia 

Geral do BPA de 15/03/2000 (nu aus2ncia do arguido Jardim Goncalves) -j&. 10112; 

- procuracio emitida, a 06/03/2000, pela Somerset (Ilha de Man) para sua representaca'o 

na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 (nu aus2ncia do arguido Jardim Goncalves) - 

fls. 10113; 
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- procuraqiio emitida, a 06/03/2000, pela Hendry para sua representa~clo nu Assembleia 

Geral do BCP de 15/03/2000 (nu aus2ncia do arguido Jardim Gonqalves) -jls. 101 14; 

- procuraqiio emitida, a 06/03/2000, pela Sevendale para sua representaqiio nu Assembleia 

Geral do BCP de 15/03/2000 (nu ausdncia do arguido Jardim Gonqalves) - fls. 101 15; 

- procuraqa'o emitida, a 06/03/2000, pela Sherwell para ma representaqa'o nu Assembleia 

Geral do BCP de 15/03/2000 (nu ausbcia do arguido Jardim Gonqalves) -jls. 10121; 

- pronrraqbo emitida, a 26/09/2000, pela Anchorage Investments Ltd. para sua 

representaqbo nu Assembleia Geral do BCP de 16/10/2000 (nu aus2ncia do arguido 

Jardim Gonqalves) -jls. 10122; 

- procuraqa'o emitida, a 26/09/2000, pela Pier Securities Ltd. para sua representaqiio nu 

Assembleia Geral do BCP de 16/10/2000 (nu aus8ncia do arguido Jardim Gonqalves) -jls. 

10124; 

- procuraqiio emitida, a 26/09/2000, pela Vickers Investments Ltd. para sua representa~iio 

na Assembleia Geral do BCP de 16/10/2000 (nu aus2ncia do arguido Jardim Gonqalves) - 
jls. 10126; 

- procuraqiio emitida, a 28/09/2000, pela Sevendale para sua representaqiio nu Assembleia 

Geral do BCP de 16/10/2000 (nu aus2ncia do arguido Jardim Gonqalves) -jls. 10123; 

- procuraqclo emitida, a 28/09/2000, pela Sherwell para ma representaqdo nu Assembleia 

Geral do BCP de 16/10/2000 (nu aw2ncia do arguido Jardim Gonqalves) -fls. 10125; 

- procuraqa'o emitida, a 19/03/2001, pela Sevendale para sua representaqiio nu Assembleia 

Geral do BCP de 26/03/2001 (nu aus2ncia do arguido Jardim Gonqalves) -jls. 10131; 

- procuraqa'o emitida, a 31/01/2003, pela Sherwell para ma representaqiio nu Assembleia 

Geral do BCP de 24/02/2003 (nu aus2ncia do arguido Jardim Gonqalves) -jls. 10136; 

- procuraqiio emitida, a 3 1/01/2003, pela Hendry para ma representaqa'o nu Assembleia 

Geral do BCP de 24/02/2003 (nu aus2ncia do arguido Jardim Gonqalves) -jls. 10138; 

- procuraqb, emitida a 31/01/2003, pela Sevendale Limited para sua representapio nu 

Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003 (nu aus2ncia do arguido Jardim Gonqalves) -jls. 

10140; 

- procuraqbo emitida, a 26/02/2004, pela Hendry para ma representaqdo nu Assembleia 

Geral do BCP de 15/03/2004 (nu ausdncia do arguido Jardim Gonqalves) -jls. 10560; 

- procuraqh emitida, a 26/02/2004, pela Shenvell para ma representaqiio nu Assembleia 

Geral do BCP de 15/03/2004 (no ausdncia do arguido Jardim Gonqalves) -jls. 10561; 



- procuracio emitida, a 26/02/2004, pela Somerset (Ilha de Man) para m a  representa~a'o 

na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004 (nu ause^ncia do arguido Jardim Gon~alves) - 
jls. 10562; 

- procurapio emitida, a 26/02/2006, pela Sevendale para sua representa~io nu Assembleia 

Geral do BCP de 15/03/2004 (na ause^ncia do arguido Jardim Gonqalves) -jls. 10564; 

- 0 arguido Christopher de Beck praticou actos - de aprovapio, de ratifcapio, de 

autorizaqio, de celebraqa'o de contratos, de negocia~io, de estabelecimento de contactos - 

relativos a entidades off-shore entre os anos de 1998 e 2007: 

- autorizou a concessio e renovaqa'o de cr6ditos h Hendry, h Shenvell, h Sevendale, b 

Somerset (Ilha de Man) e h Somerset (BVI) (entre 1998 e 2006) -jls. 31, 32, 33, 284, 438, 

286% 440, 3774,3923,286,43%, 3922,285v, 3921, 33v, 163v, 438v, 3773,32v, 162v, 284, 

438, 3771, 3918, 3lv, 162, 283v, 437v, 3770, 3917, 31, 161v, 3769, 436v, 283,3916, 3Ov, 

161,3768,282~. 30, 1 6 h ,  3767,2%, 16O0,3766,2BI,3912,280v, 28v. 3911, 33, 3915; 

- autorizou a concessa'o do craito inicial, pelo menos, a Somerset (llha de Man), a 

17/02/2000, no valor de 6 40 milho'es -jls. 33v; 

- autorizou a concessa'o dos criditos iniciais as 17 Off-shore Cayman (em 1999 e tool), 

com valores entre 6 1 0  milhdes e 6 6 0  milho'es -Jls. 1134v, 1135, 1140~-1146, 1221, 122lv, 

1222, 1226-1232, 1320, 132Ov, 2017, 2018, 2028-2034, 2102, 2102~. 2106-2112, 591, 

1033, 1606, 1912, 1916-1922, 2209, 2213-2218, 142Ov, 1424~-1430, 1714, 631, 638-644, 

727v, 934, 15IO,1511, I512v, 1807, 1810-1816,59lv, 1913 e 16041; 

- aprovou ratificar as opera~des individuais (de risco) aprovadas (por Administradores do 

BCP) referentes h Shenvell a 17/01/2000, em reuniio do Conselho de Administraqio do 

BCP -jh. 13555-13555~; 

- aprovou mtificar os despachos (de Administradores do BCP) de aprovapio e de 

renova~io/reclassificapio de limites apostos sobre as fichas da Shenvell e da Dazla a 

14/02/2000, em reunia'o do Conselho de Administra~io do BCP -jls. 13559-1355%; 

- autorizou que a Senitrust emitisse garantia bancbria h primeira solicita~a'o a favor do 

ABN, a 16/12/2003 -jls. 6596; 

- aprovou em Conselho de Administrapio do BCP a 08/01/2004: (i) ratificar opera~a'o de 

cridito concedido b EA; (I$ encarregar o Centro Covorativo e a Direc~lo de Auditoria de 

organizar e supervisionar 'blanos de regularizapio" especifcos relativos a acqdes 

prdprias recebidas em gamntia e crkditos concedidos a sociedades domiciliadas em 

centros ofishore - f l .  13588-13589, 13590; 

- apresentou, em 2004, JosL Rkcio (accionirta findador da uBaia de Luanda>>) a Joaquim 

Miguel Paupkrio - auto de declaraqo'es de Joaquim Miguel PaupMo ajls. 23739; 

- aprovou, a 15/09/2004, em reunirSo do Conselho de Adminirtra~io do BCP, 

designadamente, a ratificaqa'o dos despachos de aprovapio (de Administradores do BCP) 

das opemq6es rejkentes h SherweZZ e a Sevendale - j b .  13608 e 13610; 
464 
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- apreciou, a 12/11/2004, em reuniiio do Conselho de Administraciio do BCP, o ')onto de 

situaciio" das respostas a oJicios e pedidos de informaciio do Banco de Portugal, 

designadamente, no que respeita: ao ')lano de regularizacdo" das situa~o'es relativas ao 

financiamento a entidadtis domiciliadas em centros off-shore a implementar nos exercicios 

de 2004 e 2005; as entidades sem confirmaciio do "ultimate benejcial owner" (UBO) em 

que este assuma com todo o seu patrimbnio a responsabilidade pelos crdditos -fls. 13573, 

13574 e 13574~; 

- tomou conhecimento, pel0 menos a 19/01/2005, em reuniiio do Conselho de 

Administraciio do BCP, de oJicio do Banco de Portugal remetido ao BCP, datado de 

27/12/2004, no qua1 o Banco de Portugal informou que, relativamente aos crdditos 

concedidos a membros do Conselho Superior e a entidades em cenlros "of-shore", 

aguardava a apresentacrlo de um "ponto de situaciio" sobre as medidas deliberadas pel0 

Conselho de Administraciio do BCP em 12/l1/2004, as quais deveriam ser object0 de uma 

referzncia explicita no prbximo relatdrio sobre as proviscies econdmicas - fls. 12062, 

12068~; 

- aprovou, a 30/05/2005, em reuniiio do Conselho de Administraciio do BCP, que o Fundo 

de Penso'es do Gmpo fosse dotado de accbs  da EDP e da Friends Provident e papel 

comercial emitido pela CI -fls. 2688v; 

- solicitou ao BCP (de que tambdm era Administrador) a 14/06/2006, nu qualidade de 

administrador da Seguros e Penso'es Gere, SGPS, S.A., o processamento do transacctio 

relativa d alienaciio pela Seguros e Penso'es Gere ao BCP de 4.945.000 acccies 

(representativas de 5,75% do social) da CI pel0 valor global de € 5.010.000 -fls. 2749, 

10570,10674,4004; 

- negociou, desde Jmho de 2006, com Joaquim Miguel Paupdrio a enlrega ao BCP da CI 

(que detinha, ci data, participaciio nu ctBaia de Luanda))), operaca'o que aprovou em 

reuniiio do Conselho de Administract70 Ejcecutivo do BCP, a 18/06/2007, que determinou a 

liquidaciio integral da divida remanescente originada pelo emprdstimo contraido pela EA 

junto do BCP (que tinha um valor superior a I?? 600 milhcies) - jls. 268% 2756v, 5986, 

10619 e auto de declaraccies de Joaquim Miguel Paupdrio a Jls. 23 730, 2373 7-23738, 

23 71 7-23 71 8; 

- autorizou, a 18/06/2006, a concessiio de um emprbtimo (sob o regime de contrato de 

supn'mentos) de € 300 mi lhks  d CI - fls. 274%2750, 2751v., 2779-2780, 10605-10606, 

10025-10026; 



- celebrou contrato, a 22/06/2006, na qualidade de administrador do BCP, nos termos do 

qual o BCP concede um emprhtimo (sob o regime de contrato de suprimentos) de & 300 

milhd'as 6 CI -Jls. 10028 a 10032,2777 a 2779, 12210 a 12214; 

- autorizou, a 26/07/2006, o processamento da transac~iio relativa 6 aquisi~iio pelo BCP b 

EAI de 4.945.000 ac~des (representativas de 5,75% do social) da CIpelo valor global de & 

5.010.000 -Jls. 10066, 10098; 

- aprovou, a 05/03/2007, em reuniiio do Conselho de Administra~a'o Executivo do BCP, 

conceder suprimentos b CI num montante global de USD 39 milhdes, com vista ao seu 

investimento no Projecto ccBaia de Luanda)) -fls. 2689,2819~) 10613; 

- aprovou, a 18/06/2007, em reuniiio do Conselho de Adminktra~iio Executivo do BCP, a 

proposta da EA nos termos da qual, com vista 6 liquida~iio integral de emprhtimo 

contraido pela EA junto do BCP, a EA se propde entregar, a titulo de da~cio em 

cumprimento, ac~des da CI correspondentes a 68.34% do respective capital social - jls. 
2 6 8 9 ~ ~  2756v, 5986, 10619; 

- outorgou, em 3/08/2007, contrato de suprimentos em 9.100.000 & d CI, representada por 

Joaquim Miguel PaupBno -&. 2822v; 

- na reunicio do Conselho de Administra~iio Executivo do BCP de 20/12/2007, 

disponibilizou-se para subscrever a carta, datada de 20/12/2007, que o arguido Filipe 

Pinhal enviou ao Senhor Governador do Banco de Portugal fls. 15636-15639) porquanto, 

por aquilo que conhecia do bunco, reconhecia-se nas srplica~des que eram dadas na 

referida carta - acta a&. 21399-21403 e 5083-A e auto de declara~des do arguido Filipe 

Pinhal ajls. 21422; 

- Relativamente 6 aprova~iio de informa~iio Jinanceira do BCP para divulgapio, o 

arguido Christopher de Beckpraticou os seguintes factos: 

- aprovou submeter 6 Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de 

presta~iio de contas do BCP referentes aos anos de 1999 at6 2006 (respectivamente em 

23/02/1999, 24/01/2000, 19/01/2001, 22/01/2002, 20/01/2003, 19/01/2004, 19/01/2005, 

24/01/2006 e 24/01/2007) - jls. 7613 e 12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515, 

13516-13518, 13519-13531,13532-13538,13539-13548, 13549, 13550-13554; 

- interveio nus Assembleias Gerais de aprova~a'o de contas em nome prbprio e/ou como 

procurador, pelo menos, entre os anos de 1999 e 2007 -jls. 12620-13486; 

- aprovou, a 17/10/2007, as demonstra~des financeiras individuak e consolidadas do BCP 

relativas ao 3."trimestre de 2007 -jls. 13660-13660~; 

- 0 arguido praticou os factos supra descritos de fonna consciente e voluntdna; 

- 0 arguido niio tem antecedentes contra-ordenacionais na drea dos mercados de valores 

mobilidrios; 
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- 0 arguido k casado e tem dois filhos de 33 e 37 anos de idade que ndo dependem 

economicamente dele; 

- 0 arguido k licenciado em Ciincias Comerciais e tem MBA; 

- Dos factos praticados pelo arguido Ant6nio Manuel Pereira de Castro 

Henriques 

0 arguido Anthnio Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques assumiu os seguintes 

cargos no BCP: 

- membro do Conselho de Administracdo do BCP desde 1995 atk 15/01/2008 - fi. 8346- 

835 7, 11542-11544; 

- gerente da EAl desde 2001 tendo comunicado a sua renlincia a 25/06/2004 -Js. 10890- 

10894, 9073-9077,9983-9988, 1 1583, 12293-1 2299; 

- Vice-Presidente do Conselho de Administracdo da Seguros e Pensces Gere, SGPS, S.A. 

entre 08/05/2003 e 16/04/2006 -fi. 13657-13659, 13629, 13632-13633; 

- membro do Conselho de Administra~a'o da Seguros e Pensces Gere, SGPS, S.A. de 

17/04/2006 a 10/09/2007 -fi. 13632, 13633, 13634; 

- Enquanto membm do Conselho de Administrap70 do BCP, para alkm dasfirnp5es que 

exercia nos tennos legais, o arguido Antbnio Castro Henriques tinha a seu cargo os seguintes 

pelouros: 

- De 11 de Janeiro de 2001 a 12 de Marco de 2003 foi membro da Comissa'o de Riscos 

lnternacional - fi. 8348v, 8350 e 8351v; 

- Entre 2001 e 2003 CH foi o titular do pelouro com a responsabilidade do BCP Bank & 

Trust Cayman - auto de decluap5es de Helena Soares Carneiro Paolini afls. 24067; 

- De 12 de M a r ~ o  de 2003 a Dezembro de 2004 tinha o cargo de altemante do pelouro da 

Direccdo de Contabilidade - f i .  22210 a 22223; 

- De 16 de Dezembro de 2004 a 17 de M a r ~ o  de 2005 teve o pelouro da Direc~do 

Internacional; 

- No ano de 2005 era membro da Comissdo de Riscos - fi. 8354v; 

- No ano de 2006 tinha a seu cargo os pelouros da Sub-Comissa'o do Risco de Craito e da 

Sub-Comissa'o de Acompanhamento do Fundo de Pensdes do Grupo BCP -fls. 8356; 



- Em 2006 integrava a Comissiio de Riscos com Filipe Abecasis e os arguidos Paulo 

Teixeira Pinto, Filipe Pinhal, Christopher de Beck, Antdnio Rodrigues, Rui Lopes - jls. 
7980; 

- No ano de 2007 tinha a seu cargo as Direcco'es (do BCP) de Opera~ces e Crkdito - fls. 

8265v; 

- Pelo menos entre Janeiro de 2002 atk 2003/2004 e Setembro de 2007 a 15 Janeiro de 

2008 foi o titular do pelouro responshvel da Servitrust - auto de declaraqo'es de Amaral de 

Medeiros a f i .  23807; 

- 0 arguido Antdnio Castro Henriques praticou actos - de autoriza~io, & 

representapio, de aprovagio, de execuciio, de concessio e renovapio de crkditos, de 

celebra~iio de contratos, de ratificaqio - relativos a entidades off-shore entre os anos de 1998 

e 2007: 

- apds receber instru@es do arguido Jardim Goncalves, (i) recebeu Gdis Ferreira e 

procedeu a constituicio e assunpio por este liltimo de novos veiculos off-shore (Hendry, 

Shenvell e Sevendale); 

- E (ii) concedeu crdditos em 1997 a estas off-shore (no valor de 600 mil contos, 700 mil 

contos e 750 mil contos, respectivamente) para aquisipio de ac@es BCP, aceitando como 

garantia as acpies a adquirir -fi. 13580, 164v, 287v, 287v, 441; 

- atravh do mandato concedido ao BCP para a aquisipio de actiwsfinanceiros (quejbi 

executado atravks da DRI) - como resulta das declarac6es do arguido Antbnio Castro 

Henriques perante a CMVM e da sua contestapio (auto de declarapies a f i .  21447-21450 

e artigos 331-342 da contestaco a fi. 16220-16222 e mandatos de gestio a fi. 176-1 78, 

307-309e 431v-434efi. 11396-11397,11430-11434e 11520-11534); 

- autorizou a concessiio e renovaqio de crdditos d Hendry, d Sherwell, ri Sevendale, b 

Somerset (Ilha de Man) e cis 17 off-shore Cayman (entre 30/12/1996 e 26/09/2005) - fi. 
13580, 164v, 3775, 287v, 441, 3925, 305, 3960-3962, 164, 286v. 440, 3774, 3923, 31v, 

l62,283v, 437v, 3770,3917,31, 161v, 3769, 436v, 283,3916, 3Ov, 161,3768, 1611, 435v, 

3825, 3991, 30, I6Ov, 3767, 636, 730, 938, 1036, 1138, 1224v, 1323, 1423, 1512, 1716, 

180% 1914v, 21 05,201 Iv, 282, 435, 3824, 391 4, 3990,29v, 160,3766, 593v. 2025, 159v, 

3 765,159,281v, 3 764, 391 3,281,29,158v, 3763; 

- representou, a 17/02/1998, o accionista linico da Servitrust na Assembleia Geral desta 

sociedade - fi. 3423; 

- aprovou, a 17/01/2000, em reuniio do Conselho de Administracio do BCP, ratificar as 

operaco'es individuais (de risco) aprovadas @or Administradores do BCP) referentes a 

Sherwell - fi. 13555-1 3555~; 

- aprovou, a 14/02/2000, em reuniio do Conselho de Adminbtraca'o do BCP, ratificar os 

darpachos (de Adminbtradores do BCP) de aprovaclio e de renova~io/reclassifica~iio de 

limites apostos sobre asjchas da Shenvell e da Dazla - fi. 13559-1355% 
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- representou, a 16/03/2002, o accionista unico da Sewitrust na Assembleia Geral desta 

sociedade -fls. 3463; 

- representou, a 18/02/2003, o accionista tinico da Servitrust na Assembleia Geral desta 

sociedade -f ls .  3469; 

- foi destinatririo de pedido da Servitrust para que autorizasse a emissiio de garantia 

bancdria a favor do ABN de montante indeterminado (a 15/12/2003) - este pedido da 

Sewitnut continha, em anexo, cdpia do contrato ABN celebrado a 18/03/2003: o arguido 

autorizou o pedido (a 16/12/2003) de emissiio de garantia bancliria - fls. 6515-6516 e 

6596-6597 e auto de declarap5es de Amaral de Medeiros a fls. 23830, fls. 23810, 23812, 

23817-23819, 23829-23830, 23833-23834 e auto de declaraqes do arguido Ant6nio 

Castro Henriques aj&. 2 1456; 

- representou, a 03/09/2003, o accionista linico da Servitrust na Assembleia Geral desta 

sociedade -fls. 34 74; 

- autorizou, a 09/12/2003, a concessiio de cridito d Dazla no montante de € 70.000.000 - 
Jlr. 3074; 

- foi destinatririo da comunicap?~, de 15/12/2003, da SemMtrust (que se assume como 

Agente de 17 entidades com sede em Cayman - que identifca) - subscrita por Amaral de 

Medeiros e Joiio Lopes Raimundo - solicitando autorizapio para que, em norne do BCP, 

fosse emitida garantia bancdria d primeira solicitaqio a favor do ABN-fls. 6516,9797; 

- autorizou a 16/12/2003, que a Senitrust emitisse garantia banctiria d primeira 

solicita~io a favor do ABN -Jlr. 6596; 

- renovou crkditos concedidos as off-shore Cayman, em 23 e 29 de Daernbro de 2003, que 

revelavam o elevado financiamento concedido pel0 BCP cis mesmas (superior a € 560 

milh6m) e as ml tadas  perdas acumuladas por estas sofridas -n. 16lI,  636, 730, 938, 

1036v, 1037, 1038v, 1139, 1138, 1224v, 1323, 1423, 1512, 1716, 1809v, 1914v, 2105, 

201 lv,  593v, 2025; 

- assinou, a 30/12/2003, juntamente com o arguido Filipe Pinhal, autorizac6e.s para 

assunpio pelos UBO das offshore Cayman da totalidade d m  dividas que estas tinham; 

- tomou conhecimento, a 30/12/2003, de que o arguido Miguel Magalhies Duarte solicitm 

por e-mail a Helena Soares Carneiro (da sucursal de Cayman do BCP) (i) a realizapio de 

transfere^ncias, por utilizapio dos limites aprovados ainda disponiveis, com data de 

30/12/2003, das contas das 17 off-shore Cayman para as contas das respectivas sub- 

holdings (Geafield, Meadowcroft, Osterdal, Daman); (ii) a transfere^ncia de 

responsabilidades das 17 off-shore Cayman para as contas individuais de Moreira Rato, 
469 



nidio Duarte Monteiro e Jorio Bernardino Gomes e (iii) o encerramento das contas das 17 

off-shore Cayman (atk 31/22/2003) e mantendo-se as contas de titulos que as 17 off-shore 

Cayman detinham - fi. 1362633627; 

- autorizou, a 5/01/2004, a transfer2ncia das responsabilidades da Branson Global Limited 

para a Dazla -fls. 3073v; 

- esteve "directamente envohido nu determinaqiio do universo de imdveis que a final 

restariam na EA e nafixaqiio dos preqos desses imdveis " - auto de declaraqdes do arguido 

a fi. 21461 e auto de declarw5es de Joaquim Miguel Paupkrio a f i .  23713-23714; 

- aprovou, a 08/01/2004, em Conselho de Administraqio do BCP: (i) ratificar opera~io de 

crkdito concedido a EA; (ii) encarregar o Centro Corporativo e a Direcqdo de Auditoria de 

organizar e supervisionar 'planos de regularizaqio" especificos relativos a acqdes 

pdprias recebidas em garantia e crditos concedidos a sociedades domiciliadas em 

centros off-shore - f i .  13588-13589, 13590; 

- autorizou, a 29/01/2004. que o BCP concedesse um financiamento de € 72.700.000 a 

Dazla que se destinava a (i) permitir que a Dazla liquidasse um emprkstimo contraido 

anterionnente pela Dazla junto do BCP e (ii) conceder d Dazla um findo de maneio de € 

1.000.000 - f i .  3073, 9628; 

- autorizou, a 30/01/2004, a concessio de crkdito a Joaquim Miguel Paupkrio no montante 

de € 9.000.000 -fls. 9623; 

- celebrou, a 30/01/2004, contrato nos termos do qual o BCP aceitou em daqcio em 

pagamento de uma divida da Dazla no montante de € 72.700.000 a sociedade off-shore 

Juwain - fi. 3075 - 3080~. 961 7-9618; 

- conheceu, pelo menos a 30/01/2004, as movimentaqdes defindos relativas ao Terreno de 

Santo Antdnio - f i .  9626-9627, 3075, 9617-9618; 

- representou, a 11/03/2004, o accionista iinico da Servitrust na Assembleia Geral desta 

sociedade - fi. 34 75; 

- assinou, a 25/03/2004, conmto pelo qual o BCP concedeu crkdito, de € 600.181.334.67, 

d EA @. 2527 a 2532, 10869-10879,12414-12416,11857-11859), para o qual o BCP veio 

a ser alertado pelo auditor extemo devido ao risco de exposiqrio de crediticia - auto de 

declaraqdes de Vitor Ribeirinho afls. 23360; 

- autorizou as transferincias de findos do BCP para a EA, a 29/03/2004, nu sequi?ncia do 

contrato definanciamento celebrado entre o BCP e a EA -fi. 2532v, 10880, 10910; 

- celebrou contrato, a 29/06/2004, nos tennos do qual a Seguros e Pensdes Gere (de que 

era Vice-Residente) compra d Townsend 5,75% da CI - fi. 2747~-2748; 

- aprovou, a 15/09/2004, em reunido do Conselho de Administraqrio do BCP, 

designadamente, a ratificaqrio dos despachos de aprovaqcio (de Administradores do BCP) 

das operaqdes referentes b Shenvell e d Sevendale - fi. 13608 e 13610; 



Tribunal da R e l a ~ b  de Lisboa 
Rua do Arsenal Lam G - 1 lOO4J38 

Tel: 21 3222900 - Fax 213222992 . Email: m ~ l i i b o a . t r n i . o t  

- apreciou, a 12/11/2004, em reuniiio do Conselho de Administra~iio do BCP, o '>onto de 

situapio" das respostas a oficios e pedidos de informa~Zo do Banco de Portugal, 

designadamente, no que respeita: ao 'plan0 de regularizapio" das situa~des relativas ao 

financiamento a entidades domiciliadas em centros off-shore a implementar nos exercicios 

de 2004 e 2005; as entidades sem confirma~iio do "ultimate beneficial owner" (UBO) em 

que este assuma com todo o seu patrimdnio a responsabilidade pelos criditos -j%. 13573, 

13574e 13574~; 

- tomou conhecimento, pel0 menos a 19/01/2005, em reuniiio do Conselho de 

Administra~iio do BCP, de oficio do Banco de Portugal remetido ao BCP, datado de 

27/12/2004, no qual o Banco de Portugal informou que, relativamente aos criditos 

concedidos a membros do Conselho Superior e a entidades em centros "off-shore", 

aguardava a apresenta~iio de um "ponto de situa~iio" sobre as medidas deliberadas pel0 

Conselho de AdministraQio do BCP em 12/11/2004, as quais deveriam ser object0 de uma 

refer6ncia explicita no prdximo relatdrio sobre as proviso'es econdmicas - jls. 12062, 

12068~; 

- representou, a 21/02/2005, o accionista ljnico da Servitrust na Assembleia Geral desta 

sociedade -jh. 3481 -3484; 

- aprovou, a 30/05/2005, em reuniiio do Conselho de Administra~a'o do BCP, que o Fundo 

de Penso'es do Gmpo fosse dotado de ac~des da EDP e da Friends Provident e papel 

comercial emitidopela CI -jls. 2688v; 

- representou, a 23/12/2005, o accionista ljnico da Servitrust na Assembleia Geral desta 

sociedade -jh. 3490-3491; 

- aprovou, a 05/03/2007, em reuniiio do Conselho de Administra~iio Executivo do BCP, 

conceder suprimentos ri CI num montante global de USD 39 milho'es, com vista ao seu 

investimento no Projecto uBaia de Luandaw -jh. 2689, 2819v, 10613; 

- celebrou, a 31/05/2007, contrato, nu qualidade de Administrador da PensBesgere e de 

Administrador do BCP, nos termos do qual o BCP compra ao Fundo de Penso'es do G m p  

BCP 18.29% do capital social da CI -jh. 2753-2755v, 3033v-3035, 3036v; 

- aprovou, a 18/06/2007, em reunia'o do Conselho de Administra~Zo Executivo do BCP, a 

proposta do EA nos termos da pa l ,  com vista d liquida~iio integral de emprhtimo 

contraido pela EA junto do BCP, a EA se propo'e entregar, a titulo de doc60 em 

cumprimento, ac~o'es da CI correspondentes a 68.34% do respectivo capital social - F. 
268% 2756~. 5986, 10619; 



- Relativamente d aprovacio de infonnacdo financeira do BCP para divulgacio, o 

arguido Antbnio Castro Henriques praticou os seguintes factos: 

- aprovou submeter d Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de 

presta~io de contas do BCP referentes aos anos de 1998 at6 2006 (respectivamente em 

23/02/1999, 24/01/2000. 19/01/2001, 22/01/2002, 20/01/2003, 19/01/2004, 19/01/2005, 

24/01/2006 e 24/01/2007) - jls. 7613 e 12596, 13490-13495, 13497-13504, 13505-13515, 

13516-13518,13519-13531, 13532-13538,13539-13548,13549,13550-13554; 

- interveio nas Assembleias Gerais de aprovapio de contas em nome prbprio e/ou como 

procurador, pelo menos, entre os anos de 1999 e 2007 -jls. 12620-13486; 

- aprovou, a 17/10/2007, as demonstraco'es financeiras individuais e consolidadas do BCP 

relativas ao 3" trimestre de 2007 -jls. 13660-13660~; 

- No que respeita, ainda, ci informaciofinanceira do BCP, o arguido Antbnio Castro 

Henriques a 23/12/2007, nu sequ8ncia da notificacio da ordem da CMVM (de 21N2/2007), 

aprovou que o BCP divulgasse ao mercado o comunicado nos exactos termos em que o mesmo 

foi divulgado a 23/12/2007 -jls. 12540-12547, 2513-2514, 9095-9098.13622-13625; 

- 0 arguido praticou os factos supra descritos de forma consciente e volunt6ria;- 

- 0 arguido n b  tem antecedentes contra-ordenacionais na irea dos 

mercados de valores mobililios; 

- 0 arguido 6 divorciado e tem tr& filhos de 2 7, 25 e 20 anos de idade mas apenas o 

mais novo depende economicamente dele; 

- 0 arguido tem a licenciatura em Gestio de Empresas; 

- Dos factos praticados pel0 arguido Alipio Barrosa Pereira Dias 

0 arguido Alipio Barrosa Pereira Dias assumiu os seguintes cargos no 

BCP: 

- membro do Conselho de Administracio do BCP, pelo menos desde 1999 at6 15/01/2008 

@. 8346-835 7,6733-6863, 11542-1 1544); 

- gerente da EAI (sociedade pertencente ao universo empresarial do BCP at6 15/07/2004), 

pelo menos desde 2001. tendo comunicado a sua renlincia a 25/06/2004; @. 10890- 

10894, 9073-9077.9983-9988,11583,12293-12299); 

- membro do Conselho de Administraca'o da Seguros e Penso'es Gere, SGPS, S.A., pelo 

menos, de 17/04/2006 a 15/02/2008 @. 13632, 13633,13635); 

- em 2006 integrma a Comksio de Auditoria, Seguranca e Anti-Money Lawrdering (AM,) 

com os arguidos Paulo Teixeira Pinto, Christopher de Beck, Antbnio Rodrigues, Rui Lopes, 

Amaral de Medeiros (F. 7979~); 
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- Enquanto membro do Conselho de Administraqdo do BCP, para alkm dasfirnq&s que 

exercia nos termos legais, o arguido Alipio Dias tinha a seu cargo os seguintes pelouros: 

- nos anos de 2003 e de 2004 tinha a seu cargo o pelouro da Comissdo de Riscos 

Intemacional fls. 8351v) 

- no ano de 2005 tinha a seu cargo o pelouro da Comissdo de Riscos 0 s .  8354v) 

- no ano de 2006 tinha a seu cargo o pelouro da Sub-Comissdo de Risco de Crddito e o 

Compliance Ofice fls. 8356); 

- no ano de 2007 tinha a seu cargo, designadamente, a Direcqa'o de Recuperaqdo de 

Crddito do BCP 0 s .  8266~); 

- 0 arguido Alipio Dias praticou actos - de autorizaqdo, de aprovaqdo, de solicitaqdo, 

de celebraqa'o de contratos, de delegaqdo de poderes, de renovaqiio e cessdo de criditos - 

relativos a entidades off-shore entre os anos de 2000 e 2007: 

- autorizou a concessdo e renovaqdo de crkditos d Shenvell (a 01/01/2000, 21/08/2003 e 

11/07/2006), Hendry (a 08/09/2006) e Somerset (BM) (08/09/2006) -@. 285, 282v, 280v, 

3911, 158, 280, 3762, 3910, 71, 71v. 140, 13% 13% 257, 3724, 3882, 139 v, 139, 3722, 

2.56~. 3881, 3915, 3723 e arfigos 441-442 da contestaqdo do arguido Alipio Dias a @. 

17354-1 7355; 

- aprovou a 17/01/2000, em reunido do Conselho de Administraqa'o do BCP, ratificar as 

operaqo'es individuais (de risco) aprovadas @or Administradores do BCP) referentes d 

Sherwell -jls. 13555-1 355v; 

- aprovou a 14/02/2000, em reunido do Conselho de Administraqa'o do BCP, ratiifcar os 

despachos (de Administradores do BCP) de aprovaqdo e de renovaqdo/reclassificaqa'o de 

limites apostos sobre as fichus da Sherwell e da Dazla -@. 13559-13.559~; 

- aprovou, a 08/01/2004, em Conselho de Administraqa'o do BCP: (i) ratificar operaqa'o de 

cridito concedido d EA; (ii) encarregar o Centro Corporativo e a Direcqa'o de Auditoria de 

organizar e supervisionar 'planos de regularizaqa'o" especzcos relativos a acqo'es 

prdprias recebidas em garantia e crkditos concedidos a sociedades domiciliadas em 

centros off-shore - f l .  13588-13589, 13590; 

- enviou ao BdP, a 27/02/2004, a listagem completa de off-shore a quem o BCP concedeu 

cridito, afinnando desconhecer quais delas eram veiculos do prdprio Banco -flS. 3224v; 

- enviou, em 01/04/2004, ao Banco de Portugal lista de financiamentos a of-shore - flS. 
3230 - 3270; 



- aprowu, a 15/09/2004, em reunido do Conselho de Administracdo do BCP, 

designadamente, a ratificacdo dos despachos de aprovacEo (de Administradores do BCP) 

das opera~6es referentes 6 Shenvell e d Sevendale -jh. 13608 e 13610; 

- apreciou, a 12/11/2004, em reunido do Conselho de Administracdo do BCP, o ')onto de 

situacdo" das respostas a ojlcios e pedidos de informacd0 do Banco de Portugal, 

designadamente, no que respeita: ao "plano de regularizacdo" das situacdes relativas ao 

financiamento a entidudes domiciliadas em centros off-shore a implementar nos exercicios 

de 2004 e 2005; ds entidades sem confirmacdo do "ultimate beneficial owner" (UBO) em 

que este assuma com todo o seu patrimdnio a responsabilidade pelos crbditos -jh. 13573, 

13574 e 13574~; 

- tomou conhecimento, pelo menos a 19/01/2005, em reunido do Conselho de 

Adminhtracdo do BCP, de oficio do Banco de Portugal remetido ao BCP, datado de 

27/12/2004, no qual o Banco de Portugal informou que, relativamente aos criditos 

concedidos a membros do Conselho Superior e a enti&des em centros "off-shore", 

aguardava a apresenta~do de um "ponto de situa~do" sobre as medidas deliberadas pelo 

Conselho de Administracdo do BCP em 1211 1/2004, as quais deveriam ser object0 de uma 

referzncia explicita no prdximo relatdrio sobre as provis6es econdmicas - jh. 12062, 

12068~; 

- aprowu a 30/05/2005, em reunido do Conselho de Administracdo do BCP, que o Fundo 

de Pensdes do Grupo fosse dotado de accdes da EDP e da Frienh Provident e papel 

comercial emitido pela CI - jh. 2688v; 

- autorizou, a 26/05/2006, a alienacdo pelo BCP h EA da totalidade dm acc8es da Juwain 

Holdings, S.A. (adquiridas em daqdo em cumprimento a 30/01/2004) -jh. 9629 e 10343; 

- celebrou contrato, a 30/05/2006, nos tennos do qual o BCP vende a Juwain Holdings, 

S.A. h EA por €10.000.000 -jh. 9630-9632v e 10346 a 10351; 

- solicitou, a 14/06/2006, nu qualidade de administrador da Seguros e Pensdes Gere, 

SGPS, S.A., ao BCP (de que tambdm era Administrador) o processamento da transac~do 

relativa d aliena~do pela Seguros e Pens6es Gere ao BCP de 4.945.000 ac~des  

(representativas de 575% do social) da CI pelo valor global de € 5.010.000 - jh. 2749, 

10570,4004; 

- autorizou, a 18/06/2006, a concessdo de um emprhtimo (sob o regime de contrato de 

suprimentos) de €300 milhdes h CI -jh. 275111.; 

- autorizou, a 20/06/2006, o processamento da transaccdo relativa ri aquisipio pelo BCP 

(& que era Administrador) d Seguros e Penszes Gere (de que tambbm era Administrador) 

de 4.945.000 accdes (representativas de 5,75% do social) da CI pelo valor global de € 

5.01 0.000 -fi. 10024, 10099,10604; 
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- celebrou, a 22/06/2006, nu qualidade de administrador do BCP, contrato nos termos do 

qual o BCP concede um emprbtimo (sob o regime de contrato de suprimentos) de € 300 

milhdas d CI -jh. 10028 a 10032,2777 a 2779, 12210 a 12214; 

- autorizou, a 26/07/2006, o processamento da transacpio relativa d aquisipio pelo BCP a 

EAI de 4.945.000 ac~des (representativas de 5,75% do social) da CIpelo valor global de € 

5.01 0.000 -9s .  10066,10098; 

- autorizou, a 27/07/2006, cessa'o de crdditos sobre a Hendry do BCP Sucursal Financeira 

Exterior ao BCP Bank & Trust Company, Ltd -jh. 158; 

- autorizou, a 27/07/2006, cessdo de criditos sobre a Sherwell do BCP Sucursal 

Financeira Exterior ao BCP Bank & Trust Company, Ltd -jh. 280; 

- autorizou, a 11/08/2006, cessdo de criditos sobre a Hendry do BCP Bank & Trust 

Company, Ltd ao BCP Sucursal Financeira Internacional -jh. 140; 

- autorizou, a 11/08/2006, cessdo de crdditos sobre a Sherwell do BCP Bank & Trust 

Company, Ltd ao BCP Sucursal Financeira Intemacional -jh. 257; 

- autorizou, a 11/08/2006, cessa'o de criditos sobre a Somerset do BCP Bank & Trust 

Company, Ltd ao BCP Sucursal Financeira Internacional -jh. 71v; 

- constituiu, a 29/11/2006, Joaquim Gomes da Costa procurador do BCP para outorgar o 

contrato de cessdo de crddito relativo i s  dividas & Hendry (perante o BCP) -jh. 147v, 

3 740; 

- autorizou, a 31/11/2006, cessa'o de criditos sobre a Hendry do BCP Sucursal Financeira 

Internacional da Madeira d Intrum Justitia -jh. 3722; 

- comunicou, a 28/02/2007, d off-shore Somerset (23VI) a cessdo de criditos supra referida 

-jh. 72, 147v, 258; 

- aprovou, a 05/03/2007, em reunia'o do Conselho de Administrapio Executivo do BCP, 

conceder suprimentos d CI num montante global de USD 39 milhdes, com vista ao seu 

investimento no Projecto ctBaia de Luanda, -jh. 2689,2819v, 10613; 

- recebeu memorandum de Jorge Cortes Martins (Director Corporate do BCP) e de Josi 

Pulido Valente (Director Coordenador do BCP), a 29/05/2007, que coloca d considera~do 

a apreciapio da proposta da EA de extinca'o da divida da EA ao BCP, de € 66,2 milhdar, 

atravkr da entrega, a titulo de daqdo em cumprirnento, de 68,34% da CI -fl. 2757, 10574, 
2757,5986v, 10925, 10955; 

- aprovou, a 18/06/2007, em reunia'o do Conselho de Administraqa'o Executivo do BCP, a 

proposta da EA nos tennos da qual, corn vista d liquidacdo integral de emprhtimo 
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contraido pela EA junto do BCP, a EA se propde entregar, a titulo de &cdo em 

cumprimento, a c c e s  da CI correspondentes a 68.34% do respectivo capital social - jk. 

268% 2756v, 5986, 10619; 

- celebrou, a 29/06/2007, enquanto administrador do BCP, contrato nos termos do qual, 

com vhta d liquidacio integral de emprdstimo contraido pela EA junto do BCP, a EA 

entrega, a titulo de d a ~ i o  em cumprimento, accdes da CI correspondentes a 68,34% do 

respectivo capital social -jk. 2758v a 2760, 105 75- 105 76, 12243 a 12246; 

- autorizou, a 14/02/2007, cessio de crdditos sobre a Somerset do BCP Sucursal 

Financeira Internacional d Intnrm Justitia -fls. 70v; 

- notiJicou, em 31/07/2007, a Shewell da cessdo de crdditos do BCP Sucursal Financeira 

Internacional d Branimo - jk .  256v, 258, 3884; 

- Relativamente d aprovacdo de informacdo financeira do BCP para divulgacdo, o 

arguido Alipio Dias praticou os seguintes factos: 

- aprovou submeter d Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de 

prestacio de contas do BCP referentes aos anos de 1998 at6 2006 (respectivamente em 

23/02/1999, 24/01/2000, 19/01/2001, 22/01/2002, 20/01/2003, 19/01/2004, 19/01/2005, 

24/01/2006 e 24/01/2007) - j k .  7613 e 12596, 13490-1 3495, 13497-13504, 13505-13515, 

13516-13518,13519-13531, 13532-13538, 13539-13548, 13549, 13550-13554; 

- interveio nas Assembleias Gerais de aprovacdo de contas em nome prhprio e/ou como 

procurador, pel0 menos, entre os anos de 1999 e 2007 - j k .  12620-13486; 

- aprovou, a 17/10/2007, as demonstracdes financeiras individuais e consolidadas do 

BCP relativas ao 3" trimestre de 2007 - j k .  13660-13660~; 

- No que respeita, ainda, d informacdo financeira do BCP, o arguido Alipio Dias a 

23/12/2007, nu sequ2ncia da notifcacio da ordem da CMVM (de 21/12/2007), aprovou que o 

BCP divulgasse ao mercado o comunicado nos exactos termos em que o m e m o  foi divulgado 

a 23/12/2007 @. 12540-1 2547,2513-2514, 9095-9098,13622-13625); 

- 0 arguido praticou os factos supra descritos omitindo os deveres de cuidado a que 

estava obrigado; 

- 0 arguido ndo tem antecedentes contra-ordenacionak na drea dos mercados de 

valores mobilicirios; 

- 0 arguido d c a s h  e tem dois filhos de 42 e 36 anos de idade que n i o  dependem 

economicamente dele: 

- 0 arguido d licenciado em Economia; 

- Dos factos praticados pelo arguido Paulo Jorge de Assun$iio 

Rodrigues Teixeira Pinto 
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0 arguido Paulo Jorge de Assun~iio Rodrigues Teireira Pinto assumiu os seguintes 

cargos no BCP: 

- foi responslivelpela Assessoria Juridica do Centro Corporativo de 1995 a Marqo de 2000 

- f r s .  11536~-11537; 

- foi promovido ci categoria interna (da alta direcqh) de director geral adjunto em 

17/01/2000 -Js. 13556; 

- foi Director Geral do BCP, Secretdrio-Geral do BCP e Secretbrio da Sociedade BCP de 

Marqo de 2000 a 14/03/2005 -jls. 11536~-11537, 13496; 

- foi Secretdrio da Sociedade EAI mtre 16/04/2003 e 19/10/2004 -jls. 10888-10894, 9073- 

9077, 9983 a 9988,9986 e 9988; 

- foi Presidente do Conselho de Administraqa'o da Seguros e Penso'es Gere, SGPS, S.A. 

entre 05/04/2005 e 07/08/2006 - f r s .  6339, 6340 e 6345; 

- integrava a Comissa'o de Riscos com Filipe Abecasis, Rui Lopes e arguidos Filipe Pinhal, 

Christopher de Beck, Antbnio Rodrigues, Antbnio Castro Henriques em 2006 -Js. 7980; 

- integrava a Comissrib de Auditoria, Seguranqa e Anti-Money Laundering (AML) com Rui 

Lopes e arguidos Christopher de Beck, Antbnio Rodrigues, Alipio Dias e com Amaral de 

Medeiros em 2006 -fls. 797h.; 

- foi Presidente do Conselho de Administraqio do BCP de 14/03/2005 atk 31/08/2007 -frs. 

I I536 e 11541; 

- De Marqo de 2000 a 14/03/2005, enquanto Director Geral do BCP e Secretbrio da 

Sociedade (BCP), competia-lhe zelar pelo cumprimento de todas as normas legais e 

regulamentares aplicdveis, com prarenqa em todas as reunio'es da Assernbleia Geral, Conselho 

Superior e Conselho de Administraqio do BCP -jls. 11536~-11537; 

- Enquanto Praridente do Conselho de Administraqa'o do BCP, o arguido Paulo 

Teixeira Pinto tinha a seu cargo os seguintes pelouros: 

- no ano de 2005, os pelouros do Centro Corporativo, da DRI e da Comissa'o de Riscos - 
frs. 8354; 

- no ano de 2006, o pelouro da Comissa'o de Riscos (o que incluia o Compliance Ofice, o 

Centro Corporativo e a DRI) - f r s .  8355; 

- o pelouro da auditoria entre 14/03/2005 e 31/08/2007 - fls. 11536, 11541 e auto de 

declaraq6es de Rui Coimbra afrs. 22903; 



- 0 argrrido Paulo Teixeira Pinto praticou actos - de certificar, de secretariar, de aprovar 

- relativos a entidades offshore: 

- remeteu ri CMVM, a 08/03/2001, o Relatdrio e Contas do BCP relativo ao exercicio de 

2000 que, posteriormente, foi submetido ri aprova~io ri aprecia~io dos accionistas - fls. 

8550-8648; 

- certifcou, a 04/12/2002, os poderes conferidos por Filipe Pinhal e Antdnio Rodrigrres a 

Filipe Abecasis que lhe haviam sido conferidos pelas 17 of-shore Cayman - fls. 3326v, 

329% 5313 e 9892; 

- tomou conhecimento a 09/12/2002, que o ABN adquiriu uma participa~io qualificada de 

quase 5% no capital social do BCP -fi. 6244-6246; 

- emitiu, a 15/12/2003, nu qualidade de secretririo da sociedade, ctcarta de confortow do 

BCP ao ABNrelativamente as 17 off-shore Cayman -jls. 9808; 

- tomou conhecimento, a 30/12/2003, de e-mail em que o arguido Miguel Magalhies 

Duarte solicitou a Helena Soares Carneiro (da sucursal de Cayman do BCP) (i) a 

realiza~io de tran.$ere"ncias, por utiliza~io dos limites aprovados ainda disponiveis, corn 

data de 30/12/2003, das contas das 17 off-shore Cayman para as contas das respectivas 

sub-holdings (Geafield, Meadowcroft, Osterdal, Daman); (ii) a transfer2ncia de 

responsabilidades das 17 of-shore Cayman para as contas individuais de Moreira Rato, 

Ilidio Duarte Monteiro e Joio Bernardino Gomes e (iii) o encerramento das contas das 17 

off-shore Cayman (at6 31/12/2003) e mantendo-se as contar de titulos que as 17 off-shore 

Cayman detinham -jls. 13626-1 3627; 

- secretariou, designadamente, as reuni6es do Conselho de Administra~io do BCP que 

aprovaram os documentos de presta~io de contas do BCP referentes aos anos de 2000 a 

2004 -jls. 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531,13532-13538, 13539-13548; 

- secretariou, a 08/01/2004, a reuniio do Conselho de Administra~io do BCP que: (i) 

ratificou operacio de crkdito concedido d EA; (ii) encarregou o Centro Corporativo e a 

Direc~Bo de Auditoria de organizar e supervtionar "planos de regulanza~io " especijicos 

relativos a ac~des  prbpnas recebidas em garantia e crkditos concedidos a sociedades 

domiciliadas em centros off-shore -jls. 13588-1 3589, 13590; 

- secretanou, a 13/04/2004, a reuniio do Conselho de Administra~io do BCP e aditou ri 

acta por si redigida, por instnrqio do arguido Antdnio Rodrigues, a decisio de ratificar a 

al iena~io d Townsend da totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60, em 

simultdneo com a assunqiio por aquela sociedade da totalidade do saldo devedor de outras 

entidades (Moreira Rato, Joio Bernardino Gomes e Ilidio Duarte Monteiro) no montante 

de € 593.697.585,63; aprova~io que pressup6s a constitui~do pela Townsend, para 

garantia & totalidade das responsabilidades assumidas, de penhor sobre participa~io a 

adquirir nu CI e de hipoteca ou garantia equivalente sobre os imbvet detidos e a adquirir 

pela CI -jls. 2688,13565, autos de declara~6es ajls. 23 134-23138,23566-23570,21455 - 

21456; 
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- secretanou, a 15/09/2004, a reunirib do Conselho de Administrapio do BCP que aprovou, 

designadamente, a ratificapio dos despachos (de Administradores do BCP) de aprovapio 

das operaco'es referentes a Shenvell e d Sevendale -jls. 13608 e 13610; 

- secretanou, a 12/11/2004, a reunicio do Conselho de Administrapio do BCP que apreciou 

o 'ponto de situap?o" das respostas a oficios e pedidos de informap70 do Banco de 

Portugal, designadamente, no que respeita: ao 'plano de regularizap?~" das situaqo'es 

relativas ao financiamento a entidades domiciliadas em centros ofl-shore a implementar 

nos exercicios de 2004 e 2005; ds entidades sem confinnapio do "ultimate beneficial 

owner" (UBO) em que este assuma corn todo o seu pairimdnio a responsabilidade pelos 

criditos -&. 13573, 13574 e 13574~; 

- tomou conhecimento, a 19/01/2005, em reunicio do Conselho de Administra~cio do BCP, 

de oficio do Banco de Portugal remetido ao BCP, datado de 27/12/2004, no qual aquele 

informou que, relativamente aos craitos concedidos a membros do Conselho Superior e a 

entidades em centros "og-shore", aguardava a apresentaccio de um 'ponto de situa~iio" 

sobre as medidas deliberadas pel0 Conselho de Administnqiio do BCP em 12/11/2004, as 

quais deveriam ser object0 de uma referdncia q l i c i t a  no prdximo relatdrio sobre as 

proviso'es econdmicas -jls. 12062,12068~; 

- foi alertado, em 2005, pel0 auditor externo para o risco da exposipio crediticia do BCP 

face d EA resultante do contrato definanciamento no montante de € 600.181.334,67 que o 

bunco havia concedido d EA, de que tomou pleno conhecimento - auto de declara~o'es de 

Vitor Ribeinnho ajls. 23360; 

- aprovou, a 30/05/2005, em reunicio do Conselho de Administra~cio do BCP, que o Fundo 

de Penso'es do Gmpo fosse dotado de ac1$7es da EDP e da Friends Provident e papel 

comercial emitido pela CI -jh. 2688v; 

- aprovou, a 05/03/2007, em reunicio do Conselho de Administra~cio Executivo do BCP, 

conceder suprimentos h CI num montante global de USD 39 milhGes, com vista ao seu 

investimento no Projecto ccBaia de Luanda~ -fls. 2689,2819~. 10613; 

- aprovou, a 18/06/2007, em reunicio do Conselho de Administracdo Executivo do BCP, a 

proposta da EA nos termos da qual, com vista d liquida~cio integral de emprhtimo 

contraido pela EA junto do BCP, a EA se propae eniregar, a titulo de  do em 

cumprimento, ac@es da CI correspondentes a 68,34% do respective capital social - fls. 
2689V, 2756v, 5986,10619; 

- Relativamente d aprovaqcio de informaccio financeim do BCP para divulga@o, o 

arguido Paulo Teixeira Pinto praticou os seguintes factos: 



- aprovou submeter d! Assembleia Geral do BCP, designadamente, os documentos de 

prestapio de contas do BCP referentes aos anos de 2005 e 2006 (respectivamente em 

24/01/2006 e 24/01/2007) - jls. 13549, 13550-13554; 

- interveio nas Assembleias Gerais de aprova~a'o de contas em nome prdprio e/ou como 

procurador, pelo menos, entre os anos de 2005 e 2007 - jls. 13 166- 13486; 

- 0 arguido praticou os factos supra descritos sem o cuidado a que, segundo m 

circunstcincias, estava obrigado e de que era capaz; 

- 0 arguido na'o tem antecedentes contra-ordenacionais na rirea dos mercados de valores 

mobiliririos; 

- 0 arguido 6 divorciado e tem uma Jlha de 27 anos de idade que na'o depende 

economicamente dele; 

- 0 arguido 6 reformado bancririo mas tern firncdes acad6micas e de consultadoria; 

- 0 arguido tem duas licenciaturas em Direito e um doutoramento em Hist6ria do Direito; 

- Dos factos praticados pel0 arguido Miguel Pedro Lourenqo 

Magalhiles Duarte 

- 0 arguido Miguel Pedro Lourenqo Magalhiles Duarte assumiu o 

seguinte cargo no BCP: 

- Entre 21/06/2001 e 16/09/2007 dirigiu a Direcca'o de Relacdes com os lnvestidores - DRI 

- e exercia firncdes de representante para as relacdes com o mercado - jls. 8287v, 8295, 

8301, 8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443, 12448, 12449, 11277, 12451, auto de 

declaracdes de Ana Sofia Costa Raposo Preto ajls. 22225, auto de declaraci7es do arguido 

ajls. 22158; 

- A Direcca'o de Relaco'es com os lnvestidores - DRI - era uma unidade orgdnica do BCP 

que: 

- Adquiria accdes para sociedades off-shore nu sequ&ncia de uma indicaciio, em regra, 

verbal da Servitrust quanto a constituica'o das sociedades, e da Administraca'o do BCP 

quanto ci d t 6 n c i a  de investidores interessados em criar uma posica'o -jls. 11290; 

- Exercia os mandatos em relacdo ds off shore Shenuell, Hendry e Sevendale que foram 

constituidas em Janeiro de 1997 com a intervenca'o da Servitrust -jls. 6350; 

- A DRI dava as ordens d Direqa'o de Empresas Na'o Residentes - DENR - para as 

operapies sobre off shore Gbis Ferreira - auto de declaraco'es de Gomes da Costa a fls. 

23972; 

- Ao longo dos anos a DRI teve vririos colaboradores e um director; 

- A DRI interveio nos seguintes factos, abrangendo o period0 em que o arguido Miguel 

Magalhdes Duarte era o seu director, relatives ds offshore que estavam sob sua gesta'o: 
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- 0 BCP, entre 1999 e 2004, utilizou como veiculos do prdprio Banco sociedades sedeahs 

em Cayman Islands; 

- 0 BCP utilizou tambim como veiculos do prdprio Banco sociedades que foram 

incorporadas, entre 25/11/1996 e 26/07/2004, em jurisdi~des of-shore (designadaspor off- 

shore Gbis Ferreira); 

- Relativamente ris offshore Goes Ferreira geridas pela DRI verificaram-se os seguintes 

factos: 

- A Hendry (International) Limited: 

- por despacho de 27/03/2002 viu aprovada a diminui~io da linha de descoberto concedida 

ri Hendry de € 91 milhdes para € 67,7 milhdes; 

- os despachos de 31/07/2002, 27/09/2002, 26/03/2003 aumentaram o limite para € 68.7 

milhaes, € 69,5 milhdes e € 75 milho'es respectivamente; 

- posteriormente o limite foi reduzido para € 72 milhdes @or despacho de 17/09/2003), € 

55 milhdes (despacho de 11/10/2004) e € 52 milho'es (despacho de 3 1/12/2004); 

- tendo este liltimo sido renovado por despacho de 26/09/2005; 

- a 26/09/2003 celebrou com o BCP um contrato de descoberto bancririo ("'overdraft 

facilty '7 que a 31/07/2006 atingia € 51.832.280,73; 

- celebrou a 26/09/2003 com o BCP um contrato de descoberto bancririo no valor de € 91 

milhdes (renovando o crkdito); 

- celebrou, a 31/07/2006, com o BCP e corn o BCP Bank & Trust Company, Ltd, um Credit 

Assignment Agreement nos termos do qual o BCP cede ao BCP Bank & Trust Company, Ltd. 

criditos devidos pela Hendiy que atingem € 51.832.280,73; 

- celebrou, a 16/08/2006, com o BCP Bank & Trust Company, Ltd, e com o BCP um Credit 

Assignment Agreement nos termos do qual o BCP Bank & Trust Company, Ltd. cede ao BCP 

(que aceita) crkditos devidos pela Hendiy que atingem € 51.959.236,OO; 

- emitiu, a 16/08/2006, procura~io ao BCP para em seu nome praticar todos os actos 

necessririos ri subscriqio, aquisi~io, transmissio e resgate de valores mobiliririos, podendo 

assegurar a representa~io do mandatririo em Assembleia Gerais de Sociedades de que o 

mesmo seja accionista bem como celebrar negdcios consigo mesmo, em representapio do 

mandatririo e substabelecer em entidade iddnea os poderes que lhe s io  conferidos; 

- solicitou ao BCP uma renova~io da facilidade de crkdito, passando o montante mutuado 

de € 52.000.000 para € 53.000.000 - despachado favoravelmente a 08/09/2006; 



- os criditos do BCP sobre a Hendry, no montante de €52.873.801,53, foram cedidos pelo 

BCP d Intrum Justitia Debt Finance, AG, a 30/11/2006, pelo preco global de € 622.000,OO; 

- a 29/12/2006 a Intrum hstitia Debt Finance, A. G. emite recibo de quitacc?~ a Hendry no 

valor de € 660.000,OO; 

- o valor pago d Zntnrm Justitia Debt Finance, A.G. acarretou um agravarnento do 

descoberto bancdrio em divida ao BCP. 

- A Shenuell International Limited (doravante Shenuell): 

- solicita ao BCP a diminuiciio do limite a descoberto para €48.600.000 - o que k aceite 

pelo BCP a 27/03/2002; 

- solicita ao BCP o aumento do limite a descoberto para € 49.600.000 - o que k aceite pelo 

BCP a 31/07/2002; 

- solicitou ao BCP, a 28/01/2003, a renovaciio e aumento do limite de crkdito para € 51 

milhdes: 

- solicitou ao BCP a renovaciio do crkdito de € 51 milhdes - o que foi despachado 

favoravelmente a 30/01/2003; 

- solicitou ao BCP, a 18/08/2003, a renovaca'o do crkdito de €51  milhdes - o que foi aceite 

pelo BCP; 

- renovou o crkdito, junto do BCP, a 21/08/2003; 

- celebrou a 26/09/2003, corn o BCP, um contrato de descoberto bancdrio no valor de € 

100 milhdes (renovando o cridito); 

- solicitou ao BCP a renovaciio do cridito de € 51 milhdes (aumentando o limite para € 

523  milhdes) - o que foi despachado favoravelmente a 19/01/2004; 

- solicitou a diminuicZo do limite a descoberto para € 3 8  milhdes - o que foi despachado 

fmoravelmente a 31/12/2004; 

- solicitou a renovaciio do cridito de €38  milhdes - o que foi despachado favoravelmente a 

29/07/2005; 

- solicitou a renovaca'o e aumento do Iimite de cridito para € 40.500.000 - o que foi 

despachado favormelmente a 11/07/2006; 

- celebrou, a 31/07/2006, com o BCP Bank & Trust Company, Ltd. e com o BCP um Credit 

Assignment Agreement nos termos do qual o BCP cede ao BCP Bank & Trust Company, Ltd. 

criditos devidos pela Shenuell; 

- celebrou, a 16/08/2006, corn o BCP Bank & Trust Company, Ltd. e com o BCP um Credit 

Assignment Agreement nos termos do qual o BCP Bank & Tncst Company, Ltd. cede ao BCP 

crdditos devidos pela Sherwell que atingem €38.377.638,87; 



Tribunal da Relaqo de Lisboa 
Rue do Arsenal L e h  G - 11 00438 

Tel: 213222900 - Fax 213222992 . Email: prdo(i2lisboa.tr.mi.~t 

- os criditos do BCP sobre a Shenuell, no montante de € 41.228.312,08, foram cedidos 

pelo BCP d Branimo - Promocdo Imobilihria, Un@assoal, Ma., a 31/07/2007, pelo preco 

global de € 460.000,OO; 

- a 24/08/2007 a Branimo - Promoca'o Imobiliaria, Unipessoal, Ma. emite recibo de 

quitaca'o d Shenvell no valor de € 500.000,OO; 

- o valor pago d Branimo - Promoqdo Imobili6ria, Unipessoal, Lda. acarretou um 

agravamento do descoberto bancdrio em divida ao BCP; 

- A Sevendale Investments (International) Limited (doravante Sevendale) em Novembro de 

2001 tinha o montante a descoberto superior d linha de cridito aprovado, pelo que o BCP 

ratificou superiomente esta situaca'o, aprovando o aumento do limite de descoberto para € 

99.2 rnilhdes: 

i. solicitou o aumento do limite de descoberto para € 105 milho'es - o que foi 

decidido a 03/02/2003; 

ii. a 22/07/2003 o BCP renovou o crkdito de € 105 milhbs; 

iii. celebrou a 29/07/2003 com o BCP um contrato de dascoberto bancdrio no valor 

de € 96 milho'a (renovando o cridito); 

iv. renovou o cridito de € 105 milhdes, junto do BCP, a 19/01/2004; 

v. promoveu a constituicdo das sociedades: Flepo Group Limited (a 24/02/2004) e 

Townsend Associates Corporation (a 03/03/2004); 

vi, entre 29/11/2004 e 21/12/2004, a Sevendale recebeu das off-shore Cayman um 

total de € 125.577.672,32 (que correspondem ao produto da venda d m  Notes e d 

transfer&ncia de saldos positives das off-shore Cayman); 

vii. a 28/12/2004 a Sevendale iransferiu € 1.6 milhdes para a Shenuell, € 2,l 

milho'es para a Hendry, € 1.237.324,22 para a Somerset BVl e, a 29/12/2004, € 

41,7 milh6espara a Townsend (num total de € 46.637.324,22); 

viii. foi extinta a 03/01/2005; 

- 0 s  crkditos do BCP: 

- sobre a Somerset (BVI), no montante de € 28.784.407,Od foram cedidos pelo BCP d 

Intrum Justitia Debt Finance, A.G., a 28/02/2007, pelo p r e ~ o  global de € 320.000 fls. 70v, 72- 

76); 

- sobre a Hendry, no montante de €52.873.801,53, foram cedidos pelo BCP 6 lntnun 

Justitia Debt Finance, AG, a 30/11/2006, pelo preco global de € 622.000 @. 141-144); 



- sobre a Sherwell, no montante de € 41.228.312,08, foram cedidos pel0 BCP b 

Branimo - Promoqio Imobilibria, Unipessoal, Lda., a 31/07/2007, pel0 preqo global de € 

460.000 f l ~ .  258-262); 

- No dmbito das suas funqdes como Director da DRI, o arguido Miguel Magalhies Duarte 

praticou os seguintes factos: 

- Dava indica~des sobre a renovaqa'o dos crdditos para as o f  shore, que a DI 

posteriormente tramitava burocraticamente - auto de declaraqdes de Carlos Frias a f l ~ .  

23697, auto de declaraq6es de Gomes da Costa a Jls. 23973-23974, 23978, 23980, 23981, 

2386, auto de declaraqdes de Lopes Raimundo a Jls. 24045-24046, 24047, 24050, 24059, 

24063-24064; 

- Dava as ordens ri DENR para as 0pera~de~  sobre off-shore Gdis Ferreira - auto de 

Declaraqdes de Gomes da Costa a fi 23972; 

- Foi informado em 2001 das preocupaqo'es manifestadas pela sucursal Cayman em 

relapio aos UBOs d m  17 off shore Cayman - auto de declaraqBes de Helena Soares 

Carneiro Paolini aJls. 24072; 

- A 26/03/2002 comunicou li CMVM factos relativos a conta de custddia oumbo) 

titulada pela sucursal do BCP de Cayman junto do BCP (em Lisboa) que compreendia 

exclusivamente dezenas de subcontas de investidores nr70 residentes (com conta aberta 

junto da sucursal de Cayman) -fls. 3276-3277; 

- Operacionalizou todas as fmes, except0 nu contrataqio inicial (de 29/11/2002), d m  

negociaqdes entre as ofshore Cayman e o ABN AMRO -Jls. 329%; 

- Em Novembro de 2002 telefona a Amaral de Medeiros na Servitrust para lhe falar 

do problema dos UBO das off shore Cayman a pedido & Antdnio Rodrigues - auto de 

declaraqBes de Amaral de Medeiros a Jls. 23813, auto de declaraqo'es do arguido a fls. 
21751; 

- Nesse momento o arguido d informado que os UBO sio as Portman - sociedades 

instrumentais da Senitrust -Jls. 6348, 6349, auto de declaraqdes de Amaral de Medeiros a 

fls. 23815,23818,23819 e 23828 e auto de declaraqdes de Miguel Magalha'es Duarte a fls. 
2 1 755; 

- Em Novembro de 2002 reportou ao arguido Antdnio Rodrigues que, em contact0 

com a brea de serviqos fiducibrios (Servitnrst), nio tinham sido encontradas quaisquer 

evide^ncias da existi2ncia de beneflcibrios efecttiv para as of-shore Cayman -fls. 9891- 

9892,9894; 

- Em Dezembro de 2003 recebeu instruq&s do arguido Antdnio Rodrigues para 

operacionalizar junto de Cayman a assunqio pessoal das dfvidas das of-shore Cayman - o 

que executou -jLr. 11279; 

- A 04/12/2003 envia a Helena Soares Carneiro do BCP - Cayman Branch (sucursal 

de Cayman do BCP) cartas-proposta endereqadas por Moreim Rato, Jodo Bernardino 
484 
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Gomes e Ilidio Duarte Monteiro d Sucursal de Cayman do BCP, com vista ( j  assunpio 

pessoal de dividas pelos mesmos (cartas-proposta) -jls. 2498v; 

- A 29/12/2003, solicita a Helena Soares Carneiro (da sucursal de Cayman do BCP) a 

abertura de novas contas a ordem para Moreira Rato, Joa'o Bernardino Gomes e Ilidio 

Duarte Monteiro -jls. 2511; 

- Foi o arguido e Maria do Carmo Ribeiro do CC a explicar a DENR a 

"racionalidade econ6mica relacionada corn provisaes para riscos gerais de crkdito, 

que o Banco tinha constituido (...). As provisaes para riscos gerais de crkdito 

tinham sido constiturdas no BCP, S.A. mas os financiamentos tinham sido 

concedidos pelo BCP SFE - Madeira (que era onde estas sociedades tinham 

conta). Portanto nlo se podia afectar estas provisaes aos financiamentos. NIo k 

mais do que uma triangulwlo" - auto de declaraqaes de Gomes da Costa a fls. 

23974 - 23975; 

- Foi o arguido - da DRI - e Maria do Carmo Ribeiro do CC a dar a DENR as 

instruqaes necesshrias para a execuqk desta cessb e das restantes cessaes de 

crkditos das 4 sociedades off shore G6is Ferreira - auto de declaraqaes de Gomes 

da Costa a fls. 23980; 

- Foi o arguido a explicar ao DENR que a regularizqiio dos crkditos i s  off 

shore G6is Ferreira seria feita por utilizqiio das provisaes gerais de crkdito 

anteriormente constituidas - auto de declaraq6es de Gomes da Costa a fls. 23980; 

- A 30/12/2003, solicitou a Helena Soares Cameiro (da sucursal de Cayman do BCP): 

(i) a realiza~a'o de transfer2ncias por utilizapio dos limites aprovados ainda disponivek, 

com data de 30/12/2003, das contas das 17 off-shore Cayman para as contas das respectivas 

sub-holdings (Geajeld, Meadowcroft, Osterdal, Daman) 

(ii) a transfer~ncia de responsabilidades dm 17 off-shore Cayman para as contas 

individuak de Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e Joa'o Bernardino Gomes e 

(iii) o encerramento das contas das 17 off-shore Cayman (atk 31/12/2003) mantendo-se as 

contas de titulos que as 17 off-shore Cayman detinham -jls. 13626-13627; 

- A 16/12/2004foi-lhe enviada comunicapio pelo ABN Ah4RO da venda pelo ABN AMRO 

Bank N.V de 40.120.000 aci$ies do BCP em 10/12/2004 e de 26.880.000 acQies do BCP em 

13/12/2004 -B. 33 71; 



- 0 arguido praticou os factos supra descritos de fonna consciente e voluntciria; 

- 0 arguido nio tem antecedentes contra-ordenacionais na area dos mercados de valores 

mobilidrios; 

- 0 arguido d casado e tem um fdho de 12 anos de idade que depende economicamente 

dele; 

- 0 arguido k empregado bancririo; 

- 0 arguido e' licenciado em Gestio de Empresas; 

- Dos factospraticadospelo arguido Luis Manuel Neto Gomes 

- 0 arguido Luis Manuel Neio Gomes exerceu as seguintesfunqdes no BCP: 

- Director do Centro Corporativo do BCP desde 1995 atk Marqo de 2006, tendo sido 

responsdvel, designadamente, pelas areas de informaqio de gestcio e controlo orqamental e 

pela consolidaqio de contas - jls. 11206-11211 e 11338-11344, auto de declaracdes de 

Gonqalves da Siba a fls. 23422, auto de declaraqdes de Belmira Cabral a fls. 23386; 

- Administrador da EA entre 8/11/2003 e 15/10/2003; 

- Nomeado pelo Conselho de Administraqio do BCP, em 19/01/2004, para uma Comissio 

de Investimentos Financeiros (Nova) -fls. 1353 7; 

- Chefe de gabinete da Presid2ncia do Conselho Geral e de Supem'sio entre 14 de Marqo 

de 2006 e Julho de 2008 -fls. 401 7,4099, 4952,5087, 10089, 11338; 

- 0 Centro Corporativo do BCP, do qua1 o arguido foi Director, era uma unidade orgrinica 

que era constituida por 40 colaboradores -fls. 26928; 

- Em 2004 trabalhavam no Centro Corporativo sob a direcqio do arguido Luis Neto 

Gomes 43 trabalhadores; 

- Em 2005 trabalhavam 39 trabalhadores -fls. 26997 a 26999; 

- 0 Centro Corporativo fazia a andlise e reconciliapio da informaqio sobre partkipaqh 

financeiras prestada pelos diversm serviqos de contabilidade das empresas do Gnrpo 

autbnomos do mesmo; 

- 0 Centro Corporativo tinha uma area especfica responshvel pela redacqio das contas 

consolidadas atk Maio de 2009, altura em que as contas consolidadas passaram a ser da 

responsabilidade da Direcqio da Contabilidade - auto de declaraq6es de Belmira Cabral a 

fls. 23337 - 23338, auto de declaraqdes de Gonqalves da Silva a fls. 23421 e 23437 - 
23444, auto de declaraqdes de Cunha Ribeirinho a fls. 23340, 23344-23345, auto de 

declaraqo'es de Virgllio Repolho a fls. 22876, auto de declaraq6es de Rui Coimbra a fls. 
22909; 

- As provisdes e as matdrias relacionadas com as demonstraqdes financeiras eram na 

generalidade discutidas pelm auditores externos com o arguido Luis Gomes, enquanto 
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responshl  pel0 Centro Corporativo, e arguido Antdnio Rodrigues - auto de declaraqo'es 

de Cunha Ribeirinho a n .  23352; 

- Foi deliberado que as direcqdes em causa - Centro Corporativo e Direcqio de Auditoria 

- organizassem e supervisionassem o process0 de prepara~do dos planos que se 

mostrassem necessbrios, emfitnpio d m  directrizes do Bunco de Portugal - contestaqdo do 

arguido Luis Gomes a jls. 17770-1 7772; 

- 0 arguido tomou conhecimento, em 30/12/2003, que o arguido Miguel Magalhdes Duarte 

solicitou, por e-mail, a Helena Soares Carneiro (da sucursal de Cayman do BCP): 

(i) a realizapio de transfer2ncias, por utilizapTo dos limites aprovados ainda disponiveis, 

com data de 30/12/2003, das contas das 17 off-shore Cayman para as contas das 

respectivas sub-holdings (GeaJield, Meadowcrojl, Osterdal, Daman) 

@i) a transferzncia de responsabilidades das 17 off-shore Cayman para as contas 

individuab de Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e Jodo Bernardino Gomes e (iii) o 

encerramento das contas das 17 off-shore Cayman (atk 31/12/2003) mantendo-se as contas 

de titulos que as 17 off-shore Cayman detinham -jh. 13626-13627; 

- 0 arguido foi o interlocutor de Joaquim Miguel Paupkrio no que respeita d aquisiqdo da 

Dazla, conjuntamente com o arguido Filipe Pinhal - auto de declaraqo'es de Joaquim 

Miguel Paupkrio a fls. 23 722 e 23 723; 

- 0 arguido acompanhou, por parte do BCP, a entrega da Juwain em daqdo em pagamento 

da divida da Dazla - auto de declara~o'es de Joaquim Miguel Paupkrio a jls. 23714 e 

23 724; 

- 0 arguido tomou conhecimento, a 30/01/2004, das movimenta~o'es defundos relativas ao 

Terreno de Santo Antbnio -jls. 9626-9627; 

- 0 arguido foi o interlocutor do BCP junto de Joaquim Miguel Paupkrio a propbsito & 

concessio pel0 BCP d EA um emprkstimo no montante de cerca de 600 milho'es de euros 

com aJinalidade de pennitir ri EA: 1) adquirir imdveb ao BCP e 2) realizar suprimentos d 

sua participada Townsend que viabilizassem a liqui&~do de responsabilidades que esta 

assumiu perante o BCP - auto de declaraqo'es de Joaquim Paupkrio afls. 23 728; 

- 0 arguido propds, em 2004, a Joaquim Miguel Paupkrio a aqubipio da CZ - auto de 

declaraqo'es de Joaquim Paupkrio a fls. 23 729; 

- 0 arguido propds a Joaquim Miguel Paupkrio a aqubiqdo da EA Znternacional, SGPS, 

Sociedade Unipessoal, Lda. (EA) - auto de declarap'es de Joaquim Paupkrio ajls. 23 727; 



- 0 arguido interveio nu aquisiqa'o de divida sobre a fonna de papel comercial emitida 

pela CI - auto de declaraqdes de Joaquim Miguel Paupirio a fls. 23716; 

- 0 arguido teve conversa tel@nica com Lopes Raimundo, em Janeiro de 2004, sobre a 

operaqa'o DAZLA/Juwain - fls. 9626v.; 

- 0 arguido infonnou o arguido Antdnio Castro Henriques de que a ')romessa de venda 

foi rescindida. As acqdes da Juwain foram entregues no Bunco e as condiqo'es de 

movimentaqa'o da "escrow account" jd acordadas salvaguardam de fonna adequada os 

riscos e conting2ncias identificados"; 

- A 30/01/2004 recebeu e-mail enviado pel0 arguido Antdnio Castro Henriques a Lopes 

Raimundo -fls. 9626,12549; 

- 0 arguido comunicou ao arguido Filipe de Jesus Pinhal, em 16/12/2004, o seu acorah 

relativamente h concessa'o pel0 BCP de um financiamento no montante € 97.392.839 a EA, 

no limbito do process0 de aquisiqa'o do Gmpo Ed13cios Atlhntico por Joaquim Miguel 

Paupkrio, tendo em vista a reestruturaqa'o do passivo - fls. 10397-10399; 

- 0 arguido participou, em 30/06/2006, da reunia'o da Comissa'o de Risco - Sub-Comissa'o 

de Monitorizaqio do Fundo & Pensdes juntamente com os arguidos Paulo Teixeira Pinto, 

Filipe Pinhal, Antdnio Rodrigues, Castro Henriques e com Filipe Abecasis - $3. 3043, 

3045; 

-As  atribuiqdes da area de Consolidaqio de Contas ah Centro Colporativo eram de: 

- consolidaqa'o de contas do Gmpo BCP (balanqo, demonstraqa'o de resultados, mapa de 

cash-Jows e nota & demonstraqdesfinanceiras 

- deJniqio de politicas contabilisticas de consolidaqa'o e procedimentos decorrentes para 

todo o Gnrpo 

- definiqio e actualizaqio do sistema infonndtico de suporte d consolidaqa'o do Gmpo e 

apoio & empresas do Grupo neste dominio 6%. 26930); 

- Por determinaqa'o do Conselho de Administraqa'o haviam os seguintes procedimentos 

para a convolidaqa'o de contas do Gmpo pela rjrea de "consolidaqa'o de contas " do Centro 

Corporativo: 

- as contabilidades de cada empresa em base individual ou sub-convolidada, de acordo 

com os registos contabilisticos legal e regulares, 1 organizada e assegurada pelos serviqos 

de contabiludade prdprios de cada empresa, autdnomos e em completa segregaqa'o de 

firnqdes com a Area de convolidaqa'o do Centro Colporativo 

- sob prhia aprovaqa'o pel0 drga'o de administraqa'o competente (seja em base individual 

de cada empresa, seja em base sub-consolidada por sub-grupo), os serviqos de 

contabilidade das diversas empresas do Grupo reportavam d drea de consolidaqio & 

contas do Centro Corporatiw a infonnaqa'o necessdria aos procedimentos de consolidaqa'o 

de contas 
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- Tal informa~a'o consiste no balancete individual/sub-consolidado de cada companhia a 

integrar no process0 de consolida~a'o, com o saldo em cada periodo, por cada sub-conta 

raza'o do plano de contas do Grupo prk-estabelecido, dos activos, proviso'es, amortiza~o'es, 

passives, rubricas de situa~a'o liquida, custos e proveitos, detalhe de todos os saldos e 

resultados de opera@es de cada empresa com cada uma das restantes empresas do Grupo, 

classifica~a'o por natureza das participa~o'es financeiras do Bunco (classijica~a'o como 

subsididrias, participa~des conjuntas e associadas e restantes participa~o'es financeiras 

das carteiras de investimento ou negocia~iio); 

- De acordo com o registo da natureza das participa~o'esJinnaceiras que lhe k reportado, a 

drea de Consolida~a'o do Centro Corporativo executa os lan~amentos de consolida~a'o de 

acordo com as normas contabilisticas e mktodos aplicheis d consolidap7o de contas; 

- A decisa'o quanto d natureza da participa~cioJinanceira cube ao 6rgcib de administrapio 

e o respective registo contabilistico aos servi~os de contabilidade de cada empresa; 

- Esta drea do Centro Corporativo faz um control0 das carteiras de participaco'es 

Jinanceiras que lhe sa'o reportadas; 

- Com a execu~cio dos procedimentos de consolidap70 sa'o produzidas as demonstra~6es 

financeiras consolidadas e as notas eqlicativas (balance, demonstra~a'o de resultados, 

mapa dejluxos de caixa e mapa de reconcilia~a'o da situa~a'o liquida; 

- A informaca'o elaborada k reportada ao Conselho de Administra~a'o; 

- Este Conselho de Administraccio, com o tkcnico de contas da empresa-ma'e, procedem d 

sua andlise e aprovapio -Jls. 26930 a 26931; 

- 0 arguido praticou os factos supra descritos de fonna consciente e voluntdria; 

- 0 arguido ncio tem antecedentes contra-ordenacionais na drea dos mercados de valores 

mobilidrios; 

- 0 arguido 6 casado e tem t r b  Jilhos de 20, 16 e I4 anos de idade que dependem 

economicamente dele; 

- 0 arguido i empregado bancdrio; 

- 0 arguido tem o bacharelato do I.S. C. da Universidade de Lisboa. 
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ANEXO I1 

Processo de Contra-OrdenaqHo n." 4212008 

Anexo 2 h Decisgo 

0 BCP, nos documentos de prestaqiio de contas apresentados, reconheceu 

como entidades do seu universo empresarial (isto 6, entidades incluidas no 

seu perimetro de consolidaqiio): 



%pnurc1 V i  - w w  dr Lpn, S.A. 

b c w .  CmpMMs Panu-# de 
Sagurns dc Yldn, S.A. 

& k h d  RZi L i m M  

Ocidaul-CoqwhiaPPrmlluusdn 
Sguror, S.A. 

Ochjbnrnl kammkd. B.V. 

StgnaInKnoGaa-Canplnbia 
dc Sr(luras, S.A. 
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AF Invtdmentos - ~ u d m  
Mobiliios. S.A. 

BCP Investimenrm Intcrm~imd, S.A. 

AF Invattnentor Irnemaciallal. S.A. 

BPA bveslimentos, de 
P~rrhdnios, S.A. 



NrscW Fac~aring, S.A 

Factwing A t k t i w ,  S.A. 

h t d e i  - Fh~~cah, S.A. 

~mar ld  hariri& S.A. 

Chf - D m  de InvcstimeMa SA. 

Cisf Securities (USA) Jnc, 

RCP LcmacEonaj, S.G PS , Ibr, 

Biralm. B.V. 
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BPA Crcdirwva - Sucladrde. Finmeim pm 
Aquis t~W a CMRo, S.A. 

Sdicn . S o c W  Finvxreira pam 
AquisiqUes a CMik , ,  S.A. 

BCM - lnlemacionml Brlnk (Cayman), 
Limited 

Banco Popular Comercid, S.A. 
( F q i l : .  

Banco Ccnncrcial de W i u ,  S.A.R L 

BCP Bank Br Tnrd Company (Cnymrtn) 
1,irniled 

BCP hiemdiond Bank Limited   cay mu^) 

BCP Finmct Co~npany Lim ircd (Caynzw) 

BCP Capiltll Rlmm Limited (Cnyrnan) 

BPA Lntcmcl~i~I, S.G.P.S , h. 



5PA Owmaw., Limited 

StAC - S6ciabde LwAfMnlica dc 
E n r p a ; M i ~  Comur*b, S.A. 

SLAG - Sacid& LAW - A t l h k a  & 
OCSW, S.Ct.P.S, SA, 

SPASA SbCkd~dG (lr hmii~ipq(ILS 
Atlbtica, S.G.PS., SA. 

RANCQ BANIF Bmquurws Pornnab& S.A. 

WSBANLF, S.A., S.0.C 

hmq!bbaJ, S,A. 
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AF Irives~/mmrw. S.G.P.S., S.A. a 

F41sp:~tro P~hd~rgc~ew -Smiednde . _ . 
Grsloru de F u d m  de Inveslintento 
Mob1 1 1  6&, S.A. 

A F  Invcnirnen[os . Geuizb dc 
Patrim61jios. S.A. 

AF [nvasirn~nts. Limited 

hwfiictor, S.G.P.S.. S.A% 

NDC~MIUI Fuctoring. S.A. v 

kacton~~g A U W o .  S.A. 4 

Cumtclcial Leaarkg. S.A. Q 



Cmt Dcnlcr . SockdMe finmeetn 4 
dc Cmuiaenr. S.A. 

OCP t n m e b n a l  II. S.G P.S.. 
SocicdPdc Unipcasoal. Ld*. 

SPH - S a c i d  PMIU~UE~Q & 
Cupiral Bc R h o ,  S A 

HPA C m l l w a  - .Sad& Flrr~focclra 
pumAqrrkiqks o CrCdiia, 5 .A  

H a m  ATUI:U Ccmwia!, S A 

D a m  h l u c i ~ l  de Mocsu. S.A.R.L. 
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HCP Finance Cornpoy 

RCP Otvcrstas Limited 

BPA Inlcmario~~c\l. S.G.P.S., , 
Swiedadc U n i p ~ ~ a l ,  Lda, 

BPA 0wr.w~ Bank LTD 

C:~mtmn AlLntko - kirul;rdc 
finnancein dc Corrern~cm. S.A. 4 

S 1 . K  - Socicrdadc Luw-A~ILnlio clc 
Emptccndirnrn~oa Colmrciais, S.A. 

SLAG + Suciednde L u w  All:Eak:~ dt 9 
GeS~.S.o.P.S.. S.A. 

DANIF Gesrich. S.A.. S.G.I.I.C. 

GESDANIF. S.A.. S.C.C. 

Si~. i tr& dc Gcs1io113r I'Euro Global 
Inr%l;rmcnt Fund. S,A, 

Sm-ific de Ge3tion d~ mh] Fund. S.A. 



Srgcmjs r. Pcnsbtg Ctcr*, S.O.PS, S.A. 

Ccmpanhls dr Scguns Bm~ip. S.A. + 

8PA Segrrros. $.A- m 

Cm&or$lpejt. 5,C P S., S A 6 

Ocidcn~ol RE Limited e 

OcidcnraJ Comp~rhia M u g u w  dc 
!i&gum, S.A. ' -# 

hiSfk&bpcf, 5.6  P.S,. S A. O 

SoFiedaOtGtslaiade @ 

1: R n W  InmMionl. B.V. 
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Ommid krb SA, 
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BCP F W  BanL LTD 

BPA InttmMhd, &.o.p.s. 
PbcibdrdeUn;H.wlk 

~ I a A m ~ . ~  
F m d t m l s g a a .  SA. 



Scgrvor Baaaga, SA. 

~ ~ - C a a p a n b S r  
de6cpm $A, 

8PA h l p a a ~  U q  Sdi.P.6, SA. 

L ~ . ~ C o m B o l a r 6 R p E p c ~ e  
CaDsulbrarcbR(ICObl,k 

~ ldcgrL3~&COlDPQLMSlda .  
OUvdn&~-Mabhdr&gt.w~,LdP. 

S o m - - w m & k g m a , L d a  
O o b J  lkgaaP Oan SaJ.S,, SA. 
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AF I n d l .  S.G.P.S.. 
~ i c h k  Unipwd,  Lda 

AF J r m d t i ~ ~ ?  Inrumcio~a!, S.A. 

Cmf ~ . ~ p a r h i . ~ g u n r d c  
Wpial C Rim. S.A. 

BCP k a l e  - kiicddz Fi&m 
de S.A. 

Strvirntdia. Saeiedrde Mcdiadors 
6 thpil8k S.A. 



I n W o ,  S.A. 

Bil Yimm Cw@ity Limb4 

Aceid!&, %A. 

ba#r  Popuhr Cona+ifil, S.A. 
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S @ + & Q . - S Q Y ~ W Z P E R ~ C  
W n + k .  S.A. 

flPA lRttrr4eiad. S.G.P.5,. 
Sasicbda Lkdpe5Scdtl. lda.  

BPA Owstas BurL LTD 



BIM Iwewimem. S&.RL 

bQrlb fm#b )uGPledot, ACE 

Hnm 'Pa lakrmu'aspl M, wid 
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AF lnt~stiuwntos - Fundos 
MobiMrios, SA. 

BCP Invcstimntos Jntlemational , S A 

Prili~ Inten~acianal, S.A. 

BCP Investi~mto - Banco Coinercia1 
P m g & ~  dR Investimnto, S.A. 

Cnf IuEotrilisiria - Conrpjml~a dc 
In~*eitimentos e Gem0 de Ir.rxjveis, S A 

BCP CapiUl- 5acimkIc dt 
Capital brr Risro. S .A 

Leascfactar, S.G P.S., S.A 

BCP Leasing, S.A. 

CISF Vclculas - Socicdade dc 
Alugtur, Lda 

lT Car Alupx c Comirrio ck At~tmn&ris, S A. 
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Bailco dc hvestimei~to h o b i l i i ~ i o :  S.A. 

BII hitcrnacional: S.G.P.S., Lda. 

BII Finni~ce Co111pnny Li~lired 

Interbatco. S A.  

Polyfinances: S.A 

Polyfinanccs Holdin;.. Ltd 

bI~~ltifii~n~lce, Corp .. Ltd 

Bantu Co i~ r re id  de Macau. S .,+R L 



BIM Inwgtatirnenbo, 3.A.R E, 

BLU Leasing, SAR-L. 

Bnlque BCP (Zuxemtrollq), S A 

BPABmk National Associanoin 

Kod3an.k S.A. 

SattoMayor Bank Canada 

BCP Intemcional 5, S.G.P.S., 
Socicdade Lniprrsoal, Lda 

BCP - Participap%s Fjnanceiras, S.G.P.S , 
Swiedade Unipcssoal, Lda 

BCP Investiment, B,V 

BPA Intemacional. S .G.P.S .. 
Sociedade Unipessod, Lda 

BCP Bank & Twst Camp any (C3]1rnan) 
Limited 

BCP Capital Fmncr linutcd 

BCP F i e  Bank Ltd 

BCP F w w e  Canpay. Ltd 

BCP Intcmation;ll Bank h l i rrd  

BPA Ovaseas Bank Ltd 
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Mello C apitsl Ltd. 

B.C. Poln~gues - Ejcrit6rio dc 
bprrsenta~ors  e Servicas. S:% Ltd.1 

BCP Tele jrrvi<os - 5enri$oj dr Corrlirrcio 
Eletr&ico, S.A. 

Calacas Fillallcia1 Sen-ices. Limited 

Paco da Yalmeira - Sacirdade 
A~n'cols  e Comercid, Lda 

hlana_eerlLmd. S.A. 



AF h e s k r w  S.G.P.S., 
U n i p a d ,  Ma 

BCP Jnvcstrrlwrrtos htcmntronal, S.A. 

BCP Cap~tal- Sw3edade de 
Capital & &go. S A- 

Lkilscfactol, S.G.P.S., Socicdade 
l.hpessoal. Lda 

Crcd ihm - Bmo dc C r M o  
Pcswal. S.A. 

C'I'SF 'C'eiculos - %cie&dt ck 
Augur, Lda 

IT Cas Ahguer e C d r a ~ o  de Automin.e~~. SA. 
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BII Intenmcio~ial. S G.P.S.. Lcla 

BIT Finance Company Linuted 

hlterba~co. S.A. 

Pol~fu~mces .  S .  -4. 

Banca Expreiso -4tlilltico. S.X 

Banco A4cti~oBa~lk (Portugal). 5.X 

Banca C'omercinl& TvIacay S..X 

Bllr.1- Banca I n t e n ~ ~ c i a m l  de Mo~ambiq~x.  
S RL. 



~ f i l l e ~ u u r u  Dom h.kdersh %.A. 

Be1 LP36it12 Spz 0.0. 

Forill 5p.z 0.0. 

Formivest Sp.z 0.0. 

BBG Fitlatlce 13Y 

Bet Trading Sp z 0.0. 

BIG BG In~~estycje S .A. 

TBM Sp.z 0.0. 
I 
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1 BCP Fmanct Companv. Lrcl I 



~ g r r ~  SA. 

h t o  Tom Iotema~onal Finance, Limited 

bWlrllllahrmkrp-O~U~beFoadordc 
Invmhmla, SA. 



Tribunal da Rela~iio de Lisboa 
Rua do Arsenal Letra G - 1 100436 

Tel: 213222900 - F x  213222992 . Ernail:-- 

Baaca & hvutixrtento lnroWlihrb, SA. 

B11 Finance h p w y  Limited 

Ltctbrnoo, §,A. 

PolyAmW8, S A  

Mlyliaraa Hotding, Ltd. 

Multiliruc.w, Cacp,, Ltd. 

Banco Ael;iwB&nlr, ( ~ ~ ) ,  S.A. 

Bank hrlilkutuq 5 A. 

TF1 A%Uennnur1 S.A. 

&1 Lea= Sp.z o o 

R o h  SA. 

F w i ~ S p z o o  

BBG hnaucc BV 



X P  In%r~na~icml IT, S.G F-S . 
Socieda.de Ijmipessoal, U a  

BCP Holdings (USA). lnc 

BCP Bank Et Trwt €'aqany (Caynm) 
IiXited 

BC'P I n t e m a t ~ d  Bank h x t e d  

hfello Captal, Ltd 

Caracas FnaaRaal Senwm, Lrmikd 
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P a p  &I Pnlnleira - Socieclade 
Agricola e C'otnercial. L& 

S e n - B u c a  - Erlrpreja cle Prestag5o 
d e  Sen-qos. A. C . E 



Bll inem*& Irsmmrthal, SA 

011 Finance Cnrrg;rny Umitud 

TFI Milwnium SA 
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BEG F ~ n m e  f3V 

T W  Sp,r osr 

Bang a Kf? S.A.5 

h q u e  BCP (Luxembourg), SA 

Wque &i&e ECP (Suisse) 5A 

KPBank Canada 

BCPBak Natiod k~ci idion 

NwaBZI* $A. 

BanlcEu~~apa Bankag, AS. 

BklPart B.V. 

8CP Investment B V, 

IKP Holdihgs (USA), Inc. 

B&P Bank & Trust Cbrnpanr 1.t~. 

BCP F r m e  sank Ltc 



M i b n h  btp - &dt&da de 
Repmenragdm e Serv@, SIC Ltda, 
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0 8  Intemxicmal0, S.GRPiS, 
Sociedade l)nipc;waid, Lda 

BCP IHvlHcrrrsnt B.V. 

BCP Mddhgs (USA), Inc, 



!%anca C m ,  Ltd 

M l h n k m  hswance Agent Unpenonal 
Mited LiablEty Ccwryrarny 
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Millwmi\ras Dam Wmki S A  

r!mbdmm*.taa 

tare Spa 0.R 

B[K;RmiUmBv 

TBM spa O&. 

MBf.'irm-beAB 

WkkmhmsctvicrrBp, zaa 

~ p r t v 6 9 m ~ ~ ~  
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Wleapirftr lan#arws A p t  Oaipenoarl 
Unzksd LlrMi~ C a m p y  

ANEXO 111 

Processo de Contra-Ordenas50 n." 4212008 

Secgio 2.02 0 Cavm~avmglg . - - 
(a) A) Fac~ualidade 

a) Off-shore Cayman (de base) 

(6) a.a) As off-shore Cayman concrelas 

2. Foram incorporadas em Cayman, designadamente, as seguintes sociedades (doravante 

tambkm designadas por off-shore Cayman): 

3. (i) Hitop Investments Limited (doravante, Hitop): 

a) foi constituida, a 17/02/2000, nas Cayman, sob a designaFgo de Savanah International 

Ltd.; 

b) celebrou urn contrato de crkdito corn o BPA, a 22/02/2000, nos termos do qua1 passou 

a dispor de uma linha de crkdito no valor W m o  de € 25 milhbes, a que k agregado 

urn contrato de penhor, 

C) solicitou ao BCP a aprova& de urn limite a descoberto de € 25 milhbes visando a 

aquisi~Ho de titulos - o que B despachado favoravelmente a 13/03/2000; 

d) era detida, a 05/05/2000, pel0 accionista fiducislrio Dot Holdings Ltd.; 

e) era detida, a 07/03/2001, pel0 accionista fiducihrio Daman Group Services 

Incorporated (doravante, Damn); 

f) celebroy a 07/03/2001, um contrato de servips societbios (manter sede social, 

guarda de livros de actas, prepara~lo das minutas das delibeqbes da Administrafio, 

558 
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preparar e depositar o Relat6rio Anual da sociedade, pagamento da taxa anual, 

presta@o de service de secretariado e administrative) com a Daman e com o BCP; 

g) a Daman, a 07/03/2001, na qualidade de hnica accionista da Savanah, em carta 

dirigida ao BCP, confirmou que designa Francine Jennings para administrador linico 

da sociedade e confere poderes discricion4rios ao BCP (sucursal das Cayman 

Islands) para designar outros administradores e para os destituir; r$k%gf) 

h) contraiu urn crkdito junto do BCP corn o limite de € 25 milhBes - que foi despachado 

favoravelmente a 23/03/200 1; (f&:$!J$@ 

i) alterou a denorninqb social para Hitop Investments Limited, a 14/05/2001; wi 
m 

j) aurnentou o limite de crhlito, junto do BCP, para € 26 milhbes - que foi despachado 

favoravelmente a 27/08/2001; 1 

k) renovou o crkdito com o limite de € 26 milhbes - que foi despachado favoravelmente 

a 23/04/2002; wR@$j 

1) emitiu procuragito ao BCP, em 28/11/2002, a quem confere poderes para (i) 

administrar e dispor de todo o patrimbnio (presente e futuro), (ii) adquirir e alienar 

valores mobiliWos e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas banchrias e (iv) 

contratar crCditos ou emprkstimos; 

m) emitiu procura@o a favor da Servitrust - Trust and Management Services, S.A. 

(doravante, Servitrust), a 14/03/2003, nos mesmos termos e condifles da que foi 

emitida ao BCP; 

U) renovou o crCdito com o limite de € 26 milhbes - que foi despachado favoravelmente 

0)  o Administrador Onico decidiu, a 22/05/2003, outorgar procuraflo a favor da 

Servitmst (a ser entregue ao BCP) nos mesmos termos e condipbes da que foi emitida 

ao BCP; 

p) a 2911 212003, alterou a fmalidade do cddito contraido junto do BCP, por forma a que 

tarnbkm a Darnan (que a detkm) possa adquirir valores mobilihrios atravCs da mesma 

conta banchia aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

Q) a Daman, Accionista h i c a  da sociedade, decidiu liquidar a Hitop, a 3 111 212004. 

m 



4. (ii) Western Basin Investments (doravante, Western): 

a) foi constituida, a 30/03/2000, nas Cayman, sob a designa@o de Anchorage 

Investments Ltd.; 

b) era detida, a 05/05/2000, pel0 accionista fiduciiirio Crealock Holdings Ltd. (doravante, 

Crealock); 

C) celebrou urn contrato de crkdito corn o BPA, a 15/05/2000, nos termos do qua1 passou 

a dispor de uma linha de crkdito no valor miiximo de € 60 milh6es, a que k agregado 

um contrato de penhor; 

d) celebrou, a 07/03/2001, urn contrato de servitps societhrios (manter sede social, 

guarda de liwos de actas, preparaplo das minutas das deliberaqbes da Administrapb, 

preparar e depositar o Relat6rio Anual da sociedade, pagarnento da taxa anual, 

prestapb de servipo de secretariado e administrative) com a Geafield Holdings S.A. 

(doravante, Geafild) e com o BCP; 

e) era detida, a 07/03/2001, pel0 accionista fiducisuio Geafield; 

f) a Geafield, a 07/03/2001, na qualidade de imica accionista da Anchorage Investments 

Ltd., em carta dirigida ao BCP, confumou que designa Francine Jennings para 

administrador cnico da sociedade e confere poderes discricionirios ao BCP 

(sucursal das Cayman Islands) para designar outros adrninistradores e para os 

destituir; 

g) alterou a denominapiio social para Western Basin Investments, a 14/05/2001; a 
m 

h) renovou o crkdito de € 60 milhGes, junto do BCP, a 23/03/2001 e 08/10/2001; 

i) diminuiu o limite de crkdito, junto do BCP, para € 55 milhBes, a 12/10/2001; 

j) renovou o crkdito de € 55 milhaes, junto do BCP, a 23/04/2002 e 31/03/2003; a 

k) emitiu procurafio ao BCP, em 2811 112002, a quem confere poderes para (i) 

adminisbar e dispor de todo o patrim6nio (presente e futuro), (ii) adquirir e alienar 

valores mobiliavios e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas bandrias e (iv) 

contratar creditos ou emprkstimos; 

1) emitiu procurapb a favor da Servitrust, a 14/03/2003, nos mesmos termos e condipbes 

da que foi emitida ao BCP; 

m) o Administrador h i c o  decidiu, a 22/05/2003, outorgar procum$o a favor da 

Servitrust (a ser entregue ao BCP) nos mesmos termos e condifles da que foi emitida 

ao BCP; 
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n) a 29/12/2003, alterou a fmalidade do crkdito contraido junto do BCP, por fotma a que 

tambkm a Geafield (que a detkm) possa adquirir valores mobilislrios atravks da mesma 

conta bancria aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

0) a Geafield, Accionista fJnica da sociedade, decidiu liquidar a Western, a 23/12/2004. 

Nedlam Limited (doravante, Nedlam): 

foi constituida, a 25/02/2000, nas Cayman, sob a designaggo de Golden Securities 

Limited; 

celebrou um contrato de crkdito com o BPA, a 24/03/2000, nos termos do qua1 passou 

a dispor de uma linha de crkdito no valor mhximo de € 60 milhaes, a que k agregado 

urn contrato de penhor; 

solicitou ao BPA a aprovagiio de urn limite a descoberto de € 60 milh6es visando a 

aquisigiio de titulos - o que k despachado favoravelmente a 02/05/2000; f$ 

era detida, a 05/05/2000, pelo accionista fiducirio Crealock; 

Por lapso mencionou-se na Acusqgo que a Nedlam emitira p r o c ~ b ,  a 03/03/2000, 

a Jardim Gongalves e Christopher de Beck (na ausbncia do primeiro) para sua 

representagso na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000 - o que oficiosamente se 

detectou niio comesponder A verdade. 

era detida, a 07/03/2001, pel0 accionista fiducisuio Geafield; 

celebrou, a 07/03/2001, um contrato de servips societbios (manter sede social, 

guarda de livros de actas, prepara~go das minutas das deliberag6es da Administraggo, 

preparar e depositar o Relat6rio Anual da sociedade, pagamento da taxa anual, 

p r e s w b  de servi~o de secretariado e adrninistrativo) com a Geafield e corn o BCP; 

a Geafield, a 07/03/2001, na qualidade de imica accionista da Golden Securities 

Limited, em carta dirigida ao BCP, confirmou que designa Francine Jennings para 

administrador h i co  da sociedade e confere poderes discricionarios ao BCP 

(sucursal das Cayman Islands) para designar outros administradores e para os 

destituir; 

alterou a denominagiio social para Nedlarn Limited, a 14/05/2001; 



renovou crMito, junto do BCP, no montante de 43 45 milh8es - que foi despachado 

favoravelmente a 0811 0/2001 ; 

modificou, a 12/10/2001, o contrato de crkdito com o BPA celebrado a 24/03/2000, 

diminuindo o limite de crkdito contratado para € 45 milhbes; 

renovou o craito, junto do BCP, a 23/03/2001,08/10/2001,23/04/2002 e 31/03/2003; 

emitiu procuraflo ao BCP, em 2811 1/2002, a quem confere poderes para (i) 

administrar e dispor de todo o patrimbnio (presente e futuro), (ii) adquirir e alienar 

valores mobilihrios e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas banchias e (iv) 

contratar crMitos ou ernprkstimos; 

emitiu procuraFgo a favor da SeMtrust, a 14/03/2003, nos rnesmos temos e condigbes 

da que foi emitida ao BCP; f3 
o Administrador onico decidiu, a 22/05/2003, outorgar procum30 a favor da 

Servitrust (a ser entregue ao BCP) nos mesmos termos e condifles da que foi emitida 

ao BCP; 

a 29/12/2003, alterou a fmalidade do crkdito contraido junto do BCP, por forma a que 

tambkm a Geafield (que a detkm) possa adquirir valores mobilihrios atravks da mesma 

conta bancatia aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

A Geafield, Accionista 0nic.a da sociedade, decidiu liquidar a Nedlam, a 23/12/2004. 

6. (iv) Boefein Aeeete Limited (doravante, Bosfein): 

a) foi constituida, a 30/03/2000, nas Cayman, sob a designapb de Pier Securities 

Limited.; 

b) solicitou ao BPA a aprovaplo de um limite a descoberto de € 60 milhbes - o que foi 

despachado favoravelmente a 02/05/2000; 

C) celebrou um contrato de cr6dito com o BPA, a 15/05/2000, nos termos do qua1 passou 

a dispor de uma linha de crkdito no valor mhximo de 43 60 milhbes, a que k agregado 

um contrato de penhor; 

d) era detida, a 05/05/2000, pel0 accionista fiduciatio Crealock; 

e) era detida, a 07/03/2001, pel0 accionista fiducihrio Geafield; 

f )  celebroy a 07/03/2001, um contrato de servitps societarios (manter sede social, 

guarda de livros de actas, preparat$io das minutas das deliberaqbes da Administrwb, 

preparar e depositar o Reladrio Anual da sociedade, pagamento da tam anual, 

p r e s t ~ b  de serviqo de secretariado e administrativo) corn a Geafield e com o BCP; 

562 
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g) a Geafield, a 07/03/2001, na qualidade de h i ca  accionista da Bosfein Assets Limited 

(A data designada por Pier Securities Limited), em carta dirigida ao BCP, confirmou 

que designa Francine Jennings para adrninistrador h ico  da sociedade e confere 

poderes discricionhrios ao BCP (sucursal das Cayman Islands) para designar outros 

administradores e para os destituir; [mjtq] 

h) alterou a denomina& social para Bosfein Assets Limited, a 14/05/2001; 

B%B 
i) renovou o crkdito, junto do BCP, a 23/03/2001, 23/04/2002 e 31/03/2003; fm$, 

J) emitiu procura~iio ao BCP, em 2811 112002, a quem confere poderes para (i) 

administrar e dispor de todo o patrimbnio (presente e futuro), (ii) adquirir e alienar 

valores mobiliiirios e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas banchrias e (iv) 

contratar crkditos ou emprkstimos; 

k) emitiu procuraflo a favor da Servitrust, a 14/03/2003, nos mesmos termos e condip8es 

da que foi emitida ao BCP; 

1) o Administrador Onico decidiu, a 22/05/2003, outorgar procuraMo a favor da 

Servitrust (a ser entregue ao BCP) nos mesmos termos e condi@es da que foi emitida 

ao BCP; 

m) a 29/12/2003, alterou a fmalidade do crkdito contraido junto do BCP, por forma a que 

tambbm a Geafield (que a det6m) possa adquirir valores mobilihrios atravBs da mesma 

conta banchria aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

n) A Geafield, Accionista I k c a  da sociedade, decide liquidar a Bosfein, a 23/12/2004. 

7. (v) Gob1 Associates Ltd. (doravante, Gobi): 

a) foi constituida, a 17/02/2000, nas Cayman, sob a designqb de Gobi Associates 

Limited; 

b) celebrou um contrato de d d i t o  com o BPA, a 22/02/2000, nos termos do qua1 passou 

a dispor de uma linha de crkdito no valor d x i m o  de € 25 milh8es, a que 6 agregado 

urn contrato de penhor; 

C) solicitou ao BCP/BPA a a p r o v ~ k  de urn limite a descoberto de € 25 milh6es - o que 

foi despachado favoravelmente a 13/03/2000; 



d) era detida, a 05/05/2000, pelo accionista fiduciluio Dot Holdings Ltd.; 

e) era detida, a 07/03/2001, pelo accionista fiduciluio Daman; 

f) celebrou, a 07/03/2001, um contrato de servips sociekirios (manter sede social, 

guarda de livros de actas, preparaplo das minutas das deliberagBes da Administrapb, 

preparar e depositar o Relat6rio Anual da sociedade, pagarnento da taxa anual, 

prestapb de servipo de secretariado e administrative) corn a Daman e corn o BCP; 

g) a D a m ,  a 07/03/2001, na qualidade de h ica  accionista da Gobi, em carta dirigida ao 

B e ,  confimou que designa Francine Jennings para administrador ~Inico da sociedade 

e confere poderes discricionhrios ao BCP (su Cayman Islands) para 

defiignar outros administradores e para os destituir; 

h) aumentou o limite de crbdito, junto do BCP, para € 29 milhBes, a 13/09/2001; t&, 

i) renovou o crbdito, junto do BCP, a 23/03/2001; 

j) aumentou o limite a descoberto para € 29 milhces, renovando o crbdito, junto do BCP, 

k) ernitiu procuraflo ao BCP, em 28/11/2002, a quem confere poderes para (i) 

administrar e dispor de todo o patrimhio (presente e futuro), (ii) adquirir e alienar 

valores mobililuios e instrurnentos financeiros, (iii) abrir contas bancirias e (iv) 

contratar crbditos ou empr6stimos; 

I) ernitiu procurapiio a favor da Servitrust, a 14/03/2003, nos rnesmos temos e condipaes 

da que foi emitida ao BCP; 

m) o Administrador Onico decidiu, a 22/05/2003, outorgar procurafio a favor da 

Servitrust (a ser entregue ao BCP) nos mesmos t e r n s  e condipaes da que foi emitida 

ao BCP; 

n) a 29/12/2003, alterou a finalidade do crbdito contraido junto do BCP, por foma a que 

tambbm a Darnan (que a detbm) possa adquirir valores mobiliirios atravbs da mesma 

conta bancluia aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

0)  A Geafield, Accionista Onica da sociedade, decidiu liquidar a Gobi, a 23/12/2004. 

8. (vi) Inveast Llmited (doravante, Inveast): 

8) foi constituida, a 25/02/2000, nas Cayman, sob a designapiio de Pacific Portfolio Ltd.; 

b) era detida, a 05/05/2000, pelo accionista fiducisrio Crealock; 
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C) celebrou um contrato de crkdito corn o BPA, a 25/02/2000, nos temos do qua1 passou 

a dispor de urna linha de crkdito no valor d x i m o  de € 60 milhks, a que 6 agregado 

urn contrato de penhor; 

d) solicitou ao BPA a ratificafio, com efeitos a partir de 25/02/2000, de urn limite de 

descoberto de € 60 milhbes - o que foi despachado favoravelmente a 02/05/2000; r@j 

rn 
e) celebrou, a 07/03/2001, um contrato de senitps societhios (rnanter sede social, 

guarda de livros de actas, preparaglo das minutas das deliberagBes da AdministragHo, 

preparar e depositar o Relatbrio Anual da sociedade, pagamento da taxa anual, 

prestqh de servigo de secretariado e adrninistrativo) corn a Geafield e corn o BCP; 

f) era detida, a 07/03/2001, pel0 accionista fiduciiirio Geafield; 

g) a Geafield, a 07/03/2001, na qualidade de h i ca  accionista da Pacif Portfolio Ltd., em 

carta dirigida ao BCP, confirmou que designa Francine Jennings para administrador 

M c o  da sociedade e confere poderes discricionArios ao BCP (sucursal das Cayman 

Islands) para designar outros administradores e para os destituir; 

h) renovou o crkdito, junto do BCP, a 23/03/2001, a 23/04/2002 e a 31/03/2003; 

i) alterou a denominaMo social para Inveast Limited, a 14/05/2001; 

j) emitiu procurafio ao BCP, em 2811 112002, a quem confere poderes para (i) 

administrar e dispor de todo o patrim6nio (presente e futuro), (ii) adquirir e alienar 

valores mobilihrios e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas banchrias e (iv) 

contratar crMitos ou emprkstimos; 

k) emitiu procuragio a favor da Servitrust, a 14/03/2003, nos mesmos termos e condigbes 

da que foi emitida ao BCP; 

1) o Administrador Onico decidiu, a 22/05/2003, outorgar procuraeo a favor da 

Senitrust (a ser entregue ao BCP) nos rnesmos tennos e condifles da que foi emitida 

ao BCP; 

m) a 29/12/2003, alterou a finalidade do crkdito contraido junto do BCP, por forma a que 

tambkm a Geafield (que a detbm) possa adquirir valores mobilihrios atravks da mesma 

conta bancauia aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

n) A Geafield, Accionista Onica da sociedade, decidiu liquidar a Inveast, a 23/12/2004. 
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9. (vii) Chelsea International Ltd. (doravante, Chelsea): 

8) foi constituida, a 17/02/2000, nas Cayman, sob a designagiio de Chelsea International 

Ltd.; 

b) celebrou urn contrato de cr6dito com o BPA, a 01/03/2000, nos termos do qua1 passou 

a dispor de urna linha de crkdito no valor d x i m o  de € 25 milhbes, a que 6 agregado 

urn contrato de penhor; 

C) solicitou ao BCPBPA a aprovqb de urn limite a descoberto de € 25 milhbes para a 

aquisigiio de titulos - o que foi despachado favoravelmente a 14/03/2000; 

d) era detida, a 05/05/2000, pelo accionista fiducihio Dot Holdings Ltd.; 

e) celebrou, a 07/03/2001, urn contrato de servips societhrios (manter sede social, 

guarda de livros de actas, preparagiio das minutas das deliberq8es da Administraflo, 

preparar e depositar o Relatbrio Anual da sociedade, pagamento da taxa anual, 

prestqb de servi~o de secretariado e administrative) corn a Daman e com o BCP; 

f) era detida, a 07/03/2001, pelo accionista fiducibrio Daman; 

g) a Daman, a 07/03/2001, na qualidade de linica accionista da Chelsea, em carta dirigida 

ao BCP, confinna que designa Francine Jennings para administrador dnico da 

sociedade e confere poderes diacricionlrios ao BCP (sucursal das Cayman Islands) 

para designar outros administradores e para os destituir; 

h) renovou o crbdito, junto do BCP, a 23/03/2001; 

i) aumentou o limite a descoberto, 27/08/2001, para € 29 milhces, renovando o credito, 

junto do BCP; 

j) alterou, a 13/09/2001, o contrato de craito celebrado com o BCP a 01/03/2000, 

aumentando o limite de crkdito para € 29 milh6es; 

k) renovou o crkdito, junto do BCP, a 23/04/2002 e a 31/03/2003; 

1) emitiu procura~Ho ao BCP, em 28/11/2002, a quem confere poderes para (i) 

administrar e dispor de todo o patrimbnio (presente e futuro), (ii) adquirir e alienar 

valores mobilihrios e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas bandrias e (iv) 

contratar craitos ou empr6stimos; 

m) emitiu procuragilo a favor da Servitrust, a 14/03/2003, nos mesmos tennos e condig6es 

da que foi emitida ao BCP; 

n) o Administrador onico decidiu, a 22/05/2003, outorgar procuraflo a favor da 

Servitrust (a ser entregue ao BCP) nos rnesmos termos e condi@es da que foi emitida 

ao BCP; 
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0)  a 2911 212003, alterou a finalidade do crkdito contraido junto do BCP, por forma a que 

tambkm a Daman (que a detkm) possa adquirir valores rnobiliirrios atravds da mesma 

conta bancasia aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; (&@!@$'1$j 

p) A Daman, Accionista h i c a  da sociedade, decidiu liquidar a Chelsea, a 23/12/2004. 

10. (viii) Sulltop Assets Ltd. (doravante, Sulltop): 

8) foi constituida, a 24/02/2000, nas Cayman, sob a designaglo de Diamond Securities 

Limited; 

b) era detida, a 05/05/2000, pelo accionista fiduciasio Dot Holdings Ltd.; fmif 
C) solicitou ao BCP/BPA a aprovag8o de um limite de descoberto de € 25 milhties - o 

que foi despachado favoravelmente a 14/03/2000; 

d) celebrou um contrato de crkdito corn o BPA, a 24/03/2000, nos termos do qua1 passou 

a dispor de uma linha de crkdito no valor d x i m o  de € 25 milhties, a que 6 agregado 

um contrato de penhor; mfl-mm) 
e) celebrou, a 07/03/2001, um contrato de s e ~ p s  societasios (manter sede social, 

guarda de livros de actas, preparaglo das minutas das deliberagties da Administrafio, 

preparar e depositar o Relatbrio Anual da sociedade, pagamento da taxa anual, 

prestagiio de serviqo de secretariado e administrative) corn a Daman e com o BCP; 

f) era detida, a 07/03/2001, pelo accionista fiduciasio Daman; 

g) a Daman, a 07/03/2001, na qualidade de linica accionista da Diamond Securities Ltd., 

em carta dirigida ao BCP, confirma que designa Francine Jennings para adrninistrador 

G c o  da sociedade e confere poderes discricion8rios ao BCP (sucursal das Cayman 

Islands) para designar outros administradores e para os destituir; 

h) alterou a denominafio social para Sulltop Assets Ltd., a 14/05/2001; 

i) renovou o crkdito, junto do BCP, a 23/03/2001, a 23/04/2002, a 31/03/2003; 

j) emitiu procurado ao BCP, em 28/11/2002, a quem confere poderes para (i) 

administrar e dispor de todo o patrimbnio (presente e hturo), (ii) adquirir e alienar 

valores mobiliasios e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas banchrias e (iv) 

contratar creditos ou empdstimos; 



k) emitiu procuraflo a favor da SeMtrust, a 14/03/2003, nos mesmos termos e condipaes 

da que foi emitida ao BCP; 

1) o Administrador Onico decidiu, a 22/05/2003, outorgar procurafio a favor da 

SeMtrust (a ser entregue ao BCP) nos mesmos temos e condi@es da que foi emitida 

ao BCP; 

m) a 29/12/2003, alterou a finalidade do crkdito contraido junto do BCP, por fonna a que 

tambkm a Daman (que a detkm) possa adquirir valores mobilihrios atravks da mesma 

conta banchria aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

n) A Daman, Accionista onica da sociedade, decide liquidar a Sulltop, a 23/12/2004. 

11. (ix) 

a) 

Folioval Investments (doravante, Folioval): 

foi constituida, a 14/09/1999, nas Cayman, sob a designapb de Prime Securities 

Limited; 

celebrou, a 10/09/1999, urn contrato de servips societauios (manter sede social, 

guarda de livros de actas, preparago das minutas das deliberwaes da Adrninistrago, 

preparar e depositar o Relatbrio Anual da sociedade, pagarnento da taxa anual, 

prestapb de servipo de secretariado e adrninistrativo) corn a Meadowcroft e corn o 

BPA - note-se que a Folioval, entfio Prime Securities Limited, outorga este contrato 

rnesmo antes da data da sua incorporago; 

era detida, a 16/09/1999, pel0 accionista fiducidrio Meadowcroft Management 

Limited; 

solicitou ao BPA a aprovaeo de um limite a descoberto de € 10 milhbes - o que foi 

despachado favoravelmente a 16/09/1999, e ratificado a 0511 111 999; 

celebrou um contrato de crkdito com o BPA, a 07/10/1999, nos termos do qua1 passou 

a dispor de uma linha de crkdito no valor d x i m o  de € 10 milhbes, a que k agregado 

urn contrato de penhor; 

a 22/02/2000 emite procurago a Jardim Gonplves e Christopher de Beck (na 

audncia do primeiro) para representapgo na Assembleia Geral do BCP de 28/02/2000; 

a 29/02/2000 emite procuram a Jardim Gonplves e Christopher de Beck (na 

audncia do primeiro) para representaplo na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000; 

alterou a denominaeo social para Folioval Investments, a 14/05/2001; 

renovou o crkdito junto do BCP a 23/03/2001; 
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j) aumentou o limite a descoberto para e 1 1 milhces, renovando o credit0 junto do BCP, 

a 27/08/200 1; [bBgg& 

k) aumentou o limite de credit0 junto do BCP para € 11 milhBes, a 13/09/2001; Yfig 

1) aumentou o limite de crkdito junto do BCP para € 18,5 milhbes, a 17/04/2002; f&; 
kxggM$agJ 

m) aumentou o limite a descoberto para € 18,s milhbes, renovando o crMito, junto do 

BCP, a 09/04/2002 e 3 1/03R003; 

n) emitiu procuraqiio ao BCP, em 28/11/2002, a quem confere poderes para (i) 

administrar e dispor de todo o patrimdnio (presente e futuro), (ii) adquirir e alienar 

valores mobilihrios e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas banchrias e (iv) 

contratar cruitos ou emprhstimos; [#E$jlmm 
0)  o Administrador Onico decide, a 14/03/2003, outorgar procurapHo a favor da 

Servitrust (a ser entregue ao BCP) nos mesmos termos e condip6es da que foi ernitida 

ao BCP; 

p) emitiu procumpHo a favor da Servitrust, a 14/03/2003, nos mesrnos termos e condipbes 

da que foi ernitida ao BCP; 

q) a 29/12/2003, alterou a fmalidade do credit0 contraido junto do BCP, por forma a que 

tambem a Meadowcroft (que a detbm) possa adquirir valores mobilihrios atravb da 

mesma conta banchria aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; &@ 
m 

r) A Meadowcroft Management Limited, Accionista onica da sociedade, decide liquidar 

a Folioval, a 23/12/2004. 

12. (x) Continental Investments Ltd. (doravante, Continental): 

a) foi constituida, a 14/09/1999, nas Cayman, sob a designapHo de Continental 

Investments Ltd.; 

b) era detida, a 16/09/1999, pel0 accionista fiducihrio Osterdal Limited; 

c) celebrou, a 10/09/1999, urn contrato de serviws societbrios (rnanter sede social, 

guarda de livros de actas, preparaqio das minutas das deliberaq6es da Adrninistraqio, 

preparar e depositar o Relat6rio Anual da sociedade, pagamento da taxa anual, 

p res rnb  de servip de secretariado e administrative) corn a Osterdal e com o BPA - 



note-se que a Continental outorga este contrato mesmo antes da data da sua 

incorporapio; 

d) solicitou ao BPA a aprovapio de um limite a descoberto de € 10 milhbes - o que foi 

despachado favoravelmente a 16/09/1 999, e ratificado a 0511 111 999; 

e) celebrou um contrato de crbdito com o BPA, a 07/10/1999, nos termos do qua1 passou 

a dispor de uma linha de cr6dito no valor d x i m o  de € 10 milhces, a que 6 agregado 

urn contrato de penhor; 

f) emite procuragio, a 03/03/2000, a J a r d i  Gonpalves e Christopher de Beck (na 

audncia do primeiro) para sua representagb na Assembleia Geral do BCP de 

15/03/2000; 

g) renovou o credito, junto do BCP, a 23/03/2001; 

h) aumentou o limite a descoberto para € 24,5 milhbes, renovando o cruito junto do 

BCP, a 09/04/2002; 

i) aumentou o limite de craito, junto do BCP, para € 24,5 milhbes, a 17/04/2002 

(alterando o contrato celebrado a 07/10/1999); 

j) renovou o crbdito, junto do BCP, a 3 1/03/2003; 

k) emitiu procura$lo ao BCP, em 28/11/2002, a quem confere poderes para (i) 

administrar e dispor de todo o patrim6nio (presente e futuro), (ii) adquirir e alienar 

valores mobili4rios e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas banchrias e (iv) 

contratar cruitos ou emprbstimos; 

1) o Administrador Onico decidiu, a 14/03/2003, outorgar procura@o a favor da 

Servitrust (a ser entregue ao BCP) nos mesmos termos e condipties da que foi emitida 

ao BCP; 

m) ernitiu procura@o a favor da Servitrust, a 14/03/2003, nos mesmos termos e condipbes 

da que foi emitida ao BCP; 

n) a 29/12/2003, alterou a finalidade do crbdito contraido junto do BCP, por forma a que 

tambbm a Osterdal Limited (que a det6m) possa adquirir valores mobiliMos atravbs 

da mesma conta bancauia aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

0)  a Osterdal Limited, Accionista Onica da sociedade, decidiu liquidar a Folioval, a 

2311 212004. 

13. (xi) Portfolio Investments Ltd. (doravante, Portfolio): 

a) foi constituida, a 14/09/1999, nas Cayman, sob a designaplo de Portfolio Investments 

Ltd.; 
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b) celebrou, a 10/09/1999, um contrato de s e r v i ~ s  societhios (manter sede social, 

guarda de livros de actas, preparaqlo das minutas das deliberaqdes da Adrninistra~lo, 

preparar e depositar o Relat6rio Anual da sociedade, pagamento da taxa anual, 

prestapzo de serviw de secretariado e adrninistrativo) com a Osterdal e com o BPA - 

note-se que a Portfolio outorga este contrato mesmo antes da data da sua 

incorporaplo; f ~ ~ ~ d ~ ~ @ $ J $ )  
* \?", / 

C) era detida, a 16/09/1999, pel0 accionista fiducihio Osterdal Limited; rflgq9%.=& 

d) solicitou ao BPA a aprovaplo de um limite a descoberto de € 10 milhdes - o que foi 

despachado favoravelmente a 16/09/1999, e ratificado a 0511 1/1999; m@r@gfi) 

e) celebrou urn contrato de crkdito com o BPA, a 3011 1/1999, nos termos do qua1 passou 

a dispor de uma linha de crkdito no valor mhximo de € 10 milhdes, a que 6 agregado 

um contrato de penhor; '@mb&%w#m) 
f) a 22/02/2000 mite  procuraqio a Jardim Gonpalves e Christopher de Beck (na 

aulncia do primeiro) para sua representaqb na Assembleia Geral do BCP de 

28/02/2000; @mQma&) 
g) renovou o crbdito, junto do BCP, a 23/03/2001; mz$g 
h) aumentou o limite a descoberto para 42 28 milhdes, renovando o crkdito junto do BCP, 

a 09/04/2002 (modificando o contrato celebrado a 3011 111999); mkKg&@$g@$d 

i) formalizou, a 17/04/2002, o aumento do limite a descoberto contratado corn o BCP 

para € 28 milhdes (alterando o contrato celebrado a 3011 1/1999); 

j) emitiu procuragio ao BCP, em 28/11/2002, a quem confere poderes para (i) 

adrninistrar e dispor de todo o patrim6nio (presente e futuro), (ii) adquirir e alienar 

valores mobiliasios e instrurnentos financeiros, (iii) abrir contas banchrias e (iv) 

contratar crkditos ou empdstirnos; 

k) emitiu, a 14/03/2003, procura@o a favor da Servitrust (a ser entregue ao BCP) nos 

mesmos termos e condifles da que foi emitida ao BCP; 

I) renovou o crkdito, junto do BCP, a 3 1/03/2003; 

m) a 29/12/2003, alterou a fmalidade do crkdito contraido junto do BCP, por forma a que 

tambbm a Osterdal Limites (que detkm a Continental) possa adquirir valores 

mobilihrios atravbs da mesma conta banchria aberta no BCP Bank & Trust Company 

(Cayman) Limited; 



n) A Osterdal Limited, Accionista h i c a  da sociedade, decidiu liquidar a Portfolio, a 

2311 212004. 

14. (xii) Indigo Securities Ltd. (doravante, Indigo): 

a) foi constituida, a 24/02/2000, nas Cayman, sob a designaplo de Indigo Securities Ltd.; 

b) solicitou ao BCPIBPA a aprovqb  de urn limite a descoberto de € 25 milhbes - o que 

foi despachado favoravelmente a 13/03/2000; 

c) celebrou um contrato de crkdito corn o BPA, a 24/03/2000, nos termos do qua1 passou 

a dispor de uma linha de credito no valor maxim0 de € 25 milhbes, a que k agregado 

urn contrato de penhor; 

d) era detida, a 05/05/2000, pelo accionista fiducihio Dot Holdings Ltd.; 

e) celebrou, a 07/03/2001, urn contrato de servips societhrios (manter sede social, 

guarda de livros de actas, prepara@o das minutas das deliberapbes da AdministrapHo, 

preparar e depositar o Relatbrio Anual da sociedade, pagamento da taxa anual, 

p res tqb  de servipo de secretariado e administrativo) com a Daman e com o BCP; 

f) era detida, a 07/03/2001, pel0 accionista fiducilrio Darnan; 

g) a Daman, a 07/03/2001, na qualidade de ~inica accio~sta  da Indigo, em carta dirigida 

ao BCP, confirma que designa Francine Jennings para administrador finico da 

sociedade e confere poderes discricionhrios ao BCP (sucursal das Cayman Islands) 

para designar outros administradores e para os destituir; 

h) renovou o cddito, junto do BCP, a 23/03/2001 e a 27/08/2001; 

i) renovou o limite a descoberto, junto do BCP, a 27/08/2001e 23/04/2002; 

m 
j) emitiu procuraflo ao BCP, em 28/11/2002, a quem confere poderes para (i) 

admi~strar e dispor de todo o patrimbnio (presente e futuro), (ii) adquirir e alienar 

valores mobililrios e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas banclrias e (iv) 

contratar cruitos ou emprkstimos; 

k) renovou o crkdito, junto do BCP, a 31/03/2003; 

1) emitiu procuraflo a favor da Servitrust, a 14/03/2003, nos mesmos termos e condifles 

da que foi emitida ao BCP; 

m) o Administrador Onico decidiu, a 22/05/2003, outorgar procura*~ a favor da 

Servitrust (a ser entregue ao BCP) nos mesmos termos e condifles da que foi emitida 

ao BCP; 
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n) a 29/12/2003, alterou a finalidade do crkdito contraido junto do BCP, por f o r m  a que 

tambkm a Daman (que a detkm) possa adquirir valores mobilihrios atravks da mesma 

conta banchria aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; t&#&#) 

o) assinou, corn o BCP, a primeira emenda ao contrato de crkdito celebrado a 

24/03/2000, em resultado do qua1 o montante mhximo da linha de crkdito passou de € 
<"a -, t .-, < 

25 milh8es para € 29 milh8es; &#p$$&"S,&gfi~ 

p) A Daman, Accionista Onica da sociedade, decide liquidar a Indigo, a 23/12/2004. @# 
iiag4 

15. (xiii) Aldwych Associates Ltd. (doravante, Aldwych): 

a) foi constituida, a 17/02/2000, nas Cayman, sob a designaplo de Aldwych; f$ 

b) celebrou wn contrato de crkdito corn o BPA, a 01/03/2000, nos termos do qua1 passou 

a dispor de uma linha de crkdito no valor mPximo de f2 25 milh8es, a que t agregado 

um contrato de penhor; 

C) era detida, a 05/05/2000, pelo accionista fiducihrio Dot Holdings Ltd.; 

d) solicitou ao BCP/BPA a aprovaplo de urn limite a descoberto de € 25 milh8es - o que 

foi despachado favoravelmente a 1 5/03/2000; m%m 
e) celebrou, a 07/03/2001, urn contrato de s e n i p s  societhrios (manter sede social, 

guarda de livros de actas, preparaplo das minutas das deliberaq8es da Administraplo, 

preparar e depositar o Relat6rio Anual da sociedade, pagamento da taxa anual, 

p r e s t a ~ b  de servipo de secretariado e administrative) com a Daman e com o BCP; 

f) era detida, a 07/03/2001, pelo accionista fiduciasio Daman; 

g) a Daman, a 07/03/2001, na qualidade de h i c a  accionista da Indigo, em carta dirigida 

ao BCP, c o n f m  que designa Francine Jennings para administrador h i c o  da 

sociedade e confere poderea discriciondrios ao BCP (sucursal das Cayman Islands) 

para designar outros adrninistradores e para os destituir; 

h) alterou, corn o BCP, a 13/09/2001, o contrato celebrado a 01/03/2000, aumentando o 

limite a descoberto para f3 29 milh8es; 

i) renovou o cddito, junto do BCP, a 23/03/2001,27/08/2001 e 23/04/2002; 



j) emitiu procura~Ho ao BCP, em 2811 112002, a quem confere poderes para (i) 

admi~strar e dispor de todo o patrim6No (presente e futuro), (ii) adquirir e alienar 

valores mobilihrios e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas banchrias e (iv) 

contratar cr6ditos ou emprkstimos; , 

k) emitiu procuragiio a favor da Servitrust, a 14/03/2003, nos mesmos termos e condiq6es 

da que foi emitida ao BCP; 

I) o Administrador Onico decidiu, a 22/05/2003, outorgar procurafio a favor da 

Servitrust (a ser entregue ao BCP) nos mesmos termos e condifles da que foi emitida 

ao BCP; 

m) renovou o crkdito, junto do BCP, a 3 1/03/2003; 

n) a 29/12/2003, alterou a finalidade do crkdito conhaido junto do BCP, por forma a que 

tambkm a Daman (que detkm a Aldwych) possa adquirir valores mobiliirios atravks 

da mesma conta banciria aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

0 )  A Daman, Accionista Onica da sociedade, decide liquidar a Aldwych, a 23/12/2004. 

16. (xiv) Barsea Limited (doravante, Barsea): 

a) foi constituida, a 25/02/2000, nas Cayman, sob a designagiio de Vickers Investments 

Ltd.; 

b) solicitou, ao BPA, a aprovaHo de urn limite de descoberto de € 60 miUl6es - o que foi 

despachado favoravelmente a 02/05/2000; 

C) celebrou urn contrato de crkdito com o BPA, a 04/05/2000, nos termos do qua1 passou 

a dispor de uma linha de crkdito no valor d i m 0  de € 60 milhBes, a que estava 

agregado um contrato de penhor; 

d) era detida, a 05/05/2000, pelo accionista fiducissio Crealock; 

e) a 26/09/2000 emite procuragio a Jardim Gongalves e Christopher de Beck (na 

audncia do primeiro) para sua represen t~b  na Assembleia Geral do BCP de 

1611 0/2000; 

f) celebrou, a 07/03/2001, urn contrato de servitps societhrios (manter sede social, 

guarda de livros de actas, preparaHo das minutas das deliber~6es da Admi~stragiio, 

preparar e depositar o Relat6rio Anual da sociedade, pagamento da taxa anual, 

p res tqb  de servigo de secretariado e administrative) com a Geafield e com o BCP; 

g) era detida, a 07/03/2001, pelo accionista fiducissio Geafield; 
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h) a Geafield, a 07/03/2001, na qualidade de imica accionista da Vickers Investments 

Ltd., em carta dirigida ao BCP, confirma que designa Francine Jennings para 

administrador 6nico da sociedade e confere poderes discricionhrios ao BCP 

(sucursal das Cayman Islands) para designar outros admjnistradores e para os 

destituir; 

i) renovou o crkdito, junto do BCP, a 23/03/2001, a 23/04/2002 e a 31/03/2003; ffi$ 

j) alterou a denominaglo social para Barsea, a 14/05/2001; tm&j 
k) emitiu procuraqfio ao BCP, em 28/11/2002, a quem confere poderes para (i) 

administrar e dispor de todo o patrim6nio (presente e kturo), (ii) adquirir e alienar 

valores mobilikios e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas banchrias e (iv) 

contratar crkditos ou emprkstimos; 9dd,@8 

1) emitiu procuraGo a favor da Servitrust, a 14/03/2003, nos mesmos temos e condipBes 

da que foi emitida ao BCP; [&$m6) 

m) o Administrador fJnico decidiu, a 22/05/2003, outorgar procura@o a favor da 

Servitrust (a ser entregue ao BCP) nos mesmos termos e condi~ties da que foi emitida 

a0 BCP; IaGvfi.m$ 
n) a 29/12/2003, alterou a finalidade do crkdito contmido junto do BCP, por forma a que 

tambkm a Geafield (que deem a Barsea) possa adquirir valores mobilihrios atravks da 

mesma conta bancha aberta no B(SP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

0)  A Geafield, Accionista Ihica da sociedade, decidiu liquidar a Barsea, a 23/12/2004. 

17. (xv) Fieldmaz Assets Ltd. (doravante, Fieldmaz): 

a) foi constituida, a 14/09/1999, nas Cayman, sob a designa~b de Top Assets Ltd.; f## 

b) celebrou, a 10/09/1999, urn contrato de servitps societarios (manter sede social, 

guarda de livros de actas, prepara~lo das minutas das deliber~aes da Adrninistra~lo, 

preparar e depositar o Relat6rio Anual da sociedade, pagamento da taxa anual, 

prestagb de serviqo de secretariado e administrativo) com a Meadowcroft e com o 

BPA - note-se que a Fieldmaz, e n t b  Top Assets Ltd., outorga este contrato mesmo 

antes da data da sua incorporaptio; 

575 



c) era detida, a 16/09/1999, pelo accionista fiducieuio Meadowcroft; 

d) solicitou, ao BPA, a aprovaqilo de um limite de descoberto de € 10 milhSes - o que foi 

despachado favoravelmente a 16/09/1 999 e ratificado a 0511 111999; 

e) celebrou um contrato de crkdito com o BCP, a 30/09/1999, nos termos do qua1 passou 

a dispor de uma linha de crkdito no valor d x i m o  de € 10 milhces, a que k agregado 

um contrato de penhor; 

f) a 22/02/2000 emite procuraqiio a Jardim Gongalves e Christopher de Beck (na 

aulncia do primeiro) para representa~to na Assembleia Geral do BCP de 28/02/2000; 

g) a 29/02/2000 emite procura@o a Jardim Gon~alves e Christopher de Beck (na 

aulncia do primeiro) para representago na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000; 

h) renovou o crkdito, junto do BCP, a 23/03/2001 e a 27/08/2001; 

i) alterou a denominaGo social, a 14/05/2001, para Fieldmaz; 

j) alterou, a 13/09/2001, o contrato de crkdito de 30/09/1999, aumentando o limite a 

descoberto para € 1 1 milh6es; 

k) aumentou o limite a descoberto para € 20 milh6es, renovando o crMito junto do BCP, 

a 09/04/2002; 

1) alterou, a 17/04/2002, o contrato de cddito de 30/09/1999, aumentando o limite a 

descoberto para € 20 milhBes; 

m) emitiu procura#io ao BCP, em 28/11/2002, a quem confere poderes para (i) 

adrninistrar e dispor de todo o patrim6nio (presente e fbturo), (ii) adquirir e alienar 

valores mobilieuios e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas banchias e (iv) 

contratar crbditos ou emprkstimos; 

U) o Administrador Onico decidiu, a 14/03/2003, outorgar procuraGo a favor da 

Servitrust (a ser entregue ao BCP) nos mesmos termos e condifles da que foi emitida 

ao BCP; 

0)  emitiu procuraglo a favor da Servitrust, a 14/03/2003, nos mesmos termos e condiq6es 

da que foi emitida ao BCP; 

p) renovou o lirnite a descoberto junto do BCP, a 31/03/2003; 

q) a 29/12/2003, alterou a fmalidade do crkdito contraido junto do BCP, por forma a que 

tambkm a Meadowcroft (que a detkm) possa adquirir valores mobilifios atraves da 

mesma conta bancfia aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

m 
r) A Meadowcroft, Accionista Onica da sociedade, decidiu liquidar a Fieldmaz, a 

2311 212004. 
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18. (xvi) Millennium Securities Limited. (doravante, Millennium): 

a) foi constitulda, a 14/09/1999, nas Cayman, sob a designaqlo de Millennium; tfi/j, 
..~ ,,, *.. 
$487@ 

b) celebrou, a 10/09/1999, um contrato de serviqos societArios (manter sede social, 

guarda de livros de actas, preparaqlo das minutas das deliberaqbes da Administraqlo, 

preparar e depositar o Relatbrio Anual da sociedade, pagamento da taxa anual, 

prestaqlo de servitp de secretariado e administrativo) corn a Osterdal e o BPA - note- 

se que a Millennium outorga este contrato mesmo antes da data da sua incorporqb; 

t$&@$T@f&f$@ 

C) solicitou, ao BPA, a aprovaqlo de um limite de descoberto de € 10 milhbes - o que foi 

despachado favoravelmente a 16/09/1999 e ratificado a 0511 111999; (4G@&l.@1Bz) 
''9 - d% 

d) era detida, a 16/09/1999, pel0 accionista fiducihio Osterdal; t&%@kj 

e) celebrou um contrato de crkdito com o BPA, a 30/09/1999, nos termos do qua1 passou 

a dispor de urna linha de crkdito no valor d x i m o  de € 10 milhbes, a que 6 agregado 

um contrato de penhor; r&w@sfri] 
f) renovou o crkdito, junto do BCP, a 23/03/2001; 

g) aumentou o limite a descoberto para € 26 milhbes, renovando o crkdito junto do BCP, 

a 09/04/2002; 

h) alterou, a 17/04/2002, o contrato de crtkiito corn o BCP de 30/09/1999, amentando o 

limite a descoberto para € 26 milhbes; ( 

i) emitiu procura~Ho ao BCP, em 2811 112002, a quem confere poderes para (i) 

administrar e dispor de todo o patrim6nio (presente e kturo), (ii) adquirir e alienar 

valores mobiliatios e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas banciirias e (iv) 

contratar crtklitos ou emprkstimos; 

j) o Administrador h i c o  decidiu, a 14/03/2003, outorgar procura@o a favor da 

Servitrust (a ser entregue ao BCP) nos mesmos termos e condiq5es da que foi emitida 

ao BCP; 

k) emitiu procmfio a favor da Servitrust, a 14/03/2003, nos mesmos termos e condiqbes 

da que foi emitida ao BCP; 

1) renovou o limite a descoberto junto do BCP, a 31/03/2003; 



m) a 29/12/2003, alterou a fmalidade do crbdito contraido junto do BCP, por forma a que 

tambbm a Osterdal (que a detbm) possa adquirir valores mobiliatios atravbs da mesma 

conta banchria aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; 

n) A Osterdal, Accionista onica da sociedade, decide liquidar a Millennium, a 

23/12/2004. 

19. (xvii) Conarch Consultants (doravante, Conarch): 

a) foi constituida, a 17/02/2000, nas Cayman, sob a designapb de Camden Consulting 

Ltd.; 

b) celebrou um contrato de crkdito com o BPA, a 23/02/2000, nos termos do qua1 passou 

a dispor de u r n  linha de crbdito no valor d x i m o  de € 25 rnilhties, a que 6 agregado 

urn contrato de penhor; 

C) solicitou ao BCP a aprovqb  de urn limite de descoberto de € 25 milhbes - o que foi 

despachado favoravelmente a 13/03/2000; 

d) era detida, a 05/05/2000, pelo accionista fiducihrio Dot Holdings Ltd; 

e) era detida, a 07/03/2001, pel0 accionista fiducihrio Daman; 

f )  a Daman, a 07/03/2001, na qualidade de ~ c a  accionista da Camden Consulting Ltd., 

em carta dirigida ao BCP, confirma que designa Francine Jennings para administrador 

h i c o  da sociedade e confere poderes discricionlrios ao BCP (sucursal das Cayman 

Islands) para designar outros administradores e para os destituir; 

g) celebrou, a 07/03/2001, urn contrato de s e r v i ~ s  societarios (manter sede social, 

guarda de livros de actas, preparaflo das minutas das deliberqbes da Administraplo, 

preparar e depositar o Relat6rio Anual da sociedade, pagamento da taxa anual, 

preshqb de servi~o de secretariado e adrninistrativo) com a Daman e o BCP; - 
h) renovou o crbdito, junto do BCP, a 23/03/2001 e a 27/08/2001; 

i) alterou a denomina@o social para Conarch, a 14/05/2001; 

j) alterou, a 13/09/2001, o contrato de crbdito de 23/02/2000, aumentando o limite a 

descoberto para € 26 milhbes; 

k) aumentou o limite a descoberto para € 26 milhbes, renovando o credit0 junto do BCP, 

a 23/04/2002; 

1) emitiu procuraflo ao BCP, em 28/11/2002, a quem confere poderes para (i) 

administrar e dispor de todo o patrimbnio (presente e fituro), (ii) adquirir e alienar 

valores mobilihrios e instrumentos financeiros, (iii) abrir contas bandrias e (iv) 

contratar craitos ou emprkstimos; 



Tribunal da Relaqb de Lisboa 
Rua do Arsenal Letra G - llM1638 

Tel: 213222900 - F ~ K  213222992 . Email: ~mlo@liiboa.tr.mI.pt 

m) emitiu procuraGo a favor da Servitrust, a 14/03/2003, nos mesmos terrnos e condip6es 

da que foi emitida ao BCP; (fls.6479) 
'-*a'"'-- 9 

n) renovou o limite a descoberto junto do BCP, a 31/03/2003; @%~%b 
0)  o Administrador Onico decidiu, a 22/05/2003, outorgar procura@o a favor da 

Sewitrust (a ser entregue ao BCP) nos mesmos termos e condifles da que foi emitida 

ao BCP; 

p) a 29/12/2003, alterou a finalidade do credito contraido junto do BCP por f o m  a que 

tambkm a Daman (que a det6m) possa adquirir valores mobilihrios atravks da mesma 
'd. +.61, 

conta banchia aberta no BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited; F@@&@v) 

q) A Daman, Accionista Onica da sociedade, decidiu liquidar a Conarch, a 23/12/2004. 

(c) a. b) Elementos comuns as off-shore Cayman 

20. Verifica-se que existe uma estrutura comum a todas as of-shore (coloca-se enwe pardntesis 

os aspectos que nlo ocorrem em todos os casos): 

2 1 .  Como o administrador linico actua por conta da off-shore dominada, o esquema traduz-se no 

seguinte: 

579 



22. Como o BCP dornina o BPA desde 1995 e o incorporou em 30/06/2000, as posifles no BPA 

e BCP consolidam-se nos seguintes termos: 

23. Na perspectiva do BCP a sitw$b 6, pois, a seguinte: 
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24.  As off-shore Cayman, exclusivarnente corn os financiamentos supra descritos, obtidos junto 

do BCP, transaccionaram exclusivamente ac~Bes BCP (ou valores mobilihrios 

relacionados corn o Grupo BCP: v.g. BPA, Heller Factoring Portuguesa, S.A.) entre 

Fevereiro de 2000 e Dezernbro de 2002. i 

25 .  As off-shore Cayman identificadas no quadro seguinte subscreverarn, em 2000, aumentos 

de capital do BCP, nos seguintes montantes: 
581 



26. A 05/12/2002 (data imediatamente anterior A e x e c u ~ b  do contrato celebrado com o ABN 

AMRO Bank, N.V. que infra se descreve) as 17 sociedades off-shore Cayman apresentavam 

responsabilidades agregadas de € 596,6 milhbes e carteira de titulos no valor de € 3 18,35 

milhbes - sendo que, pel0 menos, € 312.040.000 eram acfies BCP (tal como foram 

avaliadas no contrato celebrado com o ABN, a 2911 1/2002, que infra se descreve). 

27. Pelos financiamentos concedidos, o BCP: 

a) cobrou juros e comissBes As off-shore Cayman; 

b) todavia, as oflshore Cayman nunca pagaram ao BCP os juros correspondentes A 

util izqb dos descobertos bandrios; corn efeito, A medida que os juros eram 

cobrados, os financiamentos concedidos pel0 BCP Bs off-shore Cayman foram 

incrementados no rnesmo montante. 
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(d) b) Sociedades sub-holding das off-shore Cayman 

28. Como supra ficou exposto, at6 07/03/2001 as sociedades off-shore Cayman: 

a) Western, Nedlam, Bosfein, Inveast e Barsea eram detidas pela Crealock; 
A 9RrB@~&9W9 . . " 3 ,  . -  ., '."\ ,,"9 .> 

b) Hitop, Gobi, Chelsea, Sulltop, Indigo, Aldwych e Conarch eram detidas pela Dot 

Holdings. [~f~fl~~Q$~.Et%fi9~l.li~4'698i~~401~~~~~$;~,l88) 

29. 0 capital das sociedades Dot Holdings e Crealock era representado por aqBes ao portador. 

tm.m<w 

30. As sociedades off-shore Cayman Fieldmaz e Folioval, desde 16/09/1999, eram detidas pela 

Meadowcroft Management Limited. [@$fipff:qd$gB 

3 1. As sociedades off-shore Cayman Continental, Portfolio e Millennium, desdc 16/09/1999, 

eram detidas pela Osterdal Limited. &&is€@$~4@J,%$aB 

32. Pelo menos a partir de 07/03/2001, todas as sociedades off-shore Cayman (de base) 

passam a ser detidas pelas seguintes quatro sociedades accionistas fiducihrias (sub- 

holdings): 

33. (i) A Geafield Holdings, S.A. (Geafield): 

8) foi constituida a 01/02/2001, nas British Virgin Islandr (doravante, BVI); 

b) a 06/03/2001 era detida fiduciariamente pela Portman Nominee Services Limited e 

pela Portman Management Services Limited; 

C) detinha, desde 07/03/2001, a Nedlam, a Inveast, a Western, a Barsea e a Bosfein; 

d) a 20/12/2002 6 celebrado acordo de prestaqio de servips fiduciArios entre o BCP e 

J o b  Bernardino Gornes para a administraqiio da Geafield, no qua1 Jolo Bernardino 

Gomes 6 indicado corn  benefifial owner, 



e) a 20/12/2002, Joao Bemardino Gomes dirige comunicaqb ao BCP na qua1 vem "(.. .) 
confinnar compromisso de a sociedade Geafield, de que sou "beneficial owner" 

pagarem um 'Ifee" de gestio nus condiqo'es abarjro especificadas (. . .) o 'Ifee" serd do 

montante de 1.400.000 euros, se o referido excesso for superior a este quantitativo 

(. . .) serd o equivalente ao valor do excesso, se este for inferior ao referido montante 

de 1.400.000 euros."; 

f) a 27/12/2002 Jolo Bernardino Gomes era (fomalmente) o seu beneficihrio 

econ6mico; 

g) por declara~lo, sern data, de J o b  Bemardino Gomes, k autorizada a transferencia de 

100% das acpaes da Geafield para o BCP ou para outra entidade a indicar por este 

B anco; 

h) foram-lhe transferidos, a 30/12/2003, € 50.205.000, atrads da Barsea - importgncia 

que corresponde ao englobamento das transfercncias das entidades off-shore e valores 

seguintes: Nedlam (€ 7.795.000), Inveast (€ 9.058.000), Western (€ 7.753.000), 

Barsea (€ 16.294.000) e Bosfein (€ 9.305.000); 

i) transferiu, a 30/03/2004 corn data-valor de 24/03/2004, para a Townsend Associates 

Corp., € 50.436.900,93. 

34. (ii A Meadowcroft Management Limited (Meadowcroft): 

a) foi constituida, a 02/07/1999, nas BVI; 

b) a 31/08/1999 era detida (fiduciariamente pela Burgundy Consultants e pela Island 

Management Services Limited) por conta da Portman Nominee Services Limited; 

C) detinha, desde 16/09/1999, a Folioval e a Fieldmaz; 

d) a 20/12/2002 C celebrado acordo de prestaflo de servips fiducihrios entre o BCP e 

Frederico Jose Appleton Moreira Rato (doravante, Moreira Rato) para a adrninistraflo 

da Meadowcroft, no qua1 Moreira Rato 6 indicado como beneficial owner; 

m 
e) a 20/12/2002, Moreira Rato dirige comunicaqb ao BCP na qua1 vem "(. . .) confinnar 

compromisso de as sociedades Meadowcroft Management Limited e Daman Group 

Services Incorporated, de que sou "beneficial owner" pagarem um 'Ifee" de gestzo 

nus condi~6es abaixo especificadas (. . .) o 'Ifee" serri do montante de 984.000 euros, 

se o referido excesso for superior a a t e  quantitativo (. . .) ser& o equivalente ao valor 

do excesso, se este for inferior ao referido montante de 984.000 euros."; 

f) a 27/12/2002 Moreira Rato era (formalmente) o seu beneficiko econbmico; 
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g) por declaragb, sem data, de Moreira Rato, 6 autorizada a transfer6ncia de 100% das 

ac@es da Meadowcroft para o BCP ou outra entidade a indicar por este Banco; (&, 

%&$"i3 

h) foram-lhe transferidos, a 30/12/2003, € 10.291.000, atravks da Fieldmaz - importancia 

que corresponde ao englobamento das transfer6ncias das entidades off-shore e valores 

seguintes: Folioval (€ 4.982.000) e Fieldmaz (€ 5.309.000); 

i) transferiu, a 30/03/2004 com data-valor de 24/03/2004, para a Townsend Associates 

Corp , € 10.338.844,88 (OPDE20040058039). 

35. (iii) A Osterdal Limited (Osterdal): 

a) foi constituida, a 06/08/1999, nas BVI; 

b) a 31/08/1999 era detida (fiduciariamente pela Burgundy Consultants e pela Island 

Management Services Limited) por conta da Portman Nominee Services Limited; rf&? 

C) detinha, desde 16/09/1999, a Portfolio, a Millennium e a Continental; 

d) a 20/12/2002 6 celebrado acordo de prestagiio de servigos fiducidrios entre o BCP e 

llidio Duarte Monteiro para a administrafio da Osterdal, no qua1 llidio Duarte 

Monteiro 6 indicado como benefcial owner, 

e) a 20/12/2002 Ilidio Duarte Monteiro dirige comunicaqIo ao BCP na qua1 vem "(.. .) 

confrmar compromisso de a sociedade Osterdal Limited, de que sou "beneficial 

owner" pagarem um 'Tee " de gestfio nus condi~o'es abaixo especificadas (. . .) o 'Tee " 

serb do montante de 398.000 euros, se o referido excesso for superior a este 

quantiiativo (...) ser& o equivalente ao valor do excesso, se este for inferior ao 

referido montante de 398.000 euros."; 

f )  a 27/12/2002 llidio Duarte Monteiro era (formalmente) o seu beneficidrio econ6mico; 

g) por declaragito, sem data, de llidio Duarte Monteiro, 6 autorizada a transfer2ncia de 

100% das acwes da Osterdal para o BCP ou para outra entidade a indicar por este 

Banco; 

h) foram-lhe transferidos, a 3011 212003, € 15.779.000, atrav6s da Continental - 

importhcia que corresponde ao englobamento das transferencias das entidades off- 



shore e valores seguintes: Portfolio (€ 4.522.000), Millennium (€ 4.625.000) e 

Contincntal (€ 6.632.000); 

i) transferiu, a 30/03/2004 corn data-valor de 24/03/2004, para a Townsend Associates 

Corp , € 15.852.406,15 (OPDE20040058042). 

36. (iv) A Daman Group Services Incorporated @aman): 

a) foi constituida, a 01/02/2001, nas BVI; 

b) era detida fiduciariamente, a 07/03/2001, pela Portman Management Services Limited 

e pela Portman Nominee Services Limited; 

C) celebrou, a 07/03/2001, urn contrato de senrips societhrios (manta sede social, 

guarda de livros de actas, preparafio das minutas das deliberw8es & Administra*~, 

preparar e depositar o Relat6rio Anual da sociedade, pagamento da taxa anual, 

p res tqb  de servigo de secretariado e administrative) com Camden Consulting Ltd. e 

o BCP; 

d) detinha, desde 07/03/2001, a Chelsea, a Conarch, a Gobi, a Indigo, a Hitop, a Sulltop e 

a Aldwych; 

e) a 20/12/2002 B celebrado awrdo de prestafio de senrips fiducihrios entre o BCP e 

Moreira Rato para a administrafio da Daman, no qual Moreira Rato B indicado como 

beneficial owner, 

f) a 20/12/2002 Moreira Rato dirige comunicqio ao BCP na qual vem "(. . .) confirmar 

compromisso de as sociedades Meadowcroft Management Limited e Daman Group 

Services Incorporated de que sou "beneficial owner" pagarem um 'Ifee" de gestrIo 

nus condi~5e.s abaixo especificadas (.. .) o 'Ifee " serd do montante de 984.000 euros, 

se o referido excesso for superior a este quantitative (. . .) serd o equivalente ao valor 

do excesso, se este for inferior ao referido montante de 984.000 euros."; 

g) a 27/12/2002 Moreira Rato era (formalmente) o seu beneficihrio ewn6mico; 

h) foram-lhe transferidos, a 30/12/2003, € 23.365.000, pela Aldwych - importiincia que 

corresponde ao englobamento das transferhcias das entidades off-shore e valores 

seguintes: Chelsea (€ 3.833.000), Conarch (€ 2.760.000), Gobi (€ 3.361.000), da 

fndigo (€ 3.330.000), da Hitop (€ 2.937.000), da Sulltop (€ 3.134.000) e & Aldwych 

i) por declaragib, sem data, de Moreira Rato, B autorizada a transfMncia de 10% das 

ac@es da Daman para o BCP ou para outra entidade a indicar por este Banco; 

j) transferiu, a 30/0312004 corn data-valor de 24/03/2004, para a Townsend Associates 

Corp., € 23.47 1.888,84. 
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(e) c) Delen~iio das sociedades sub-holding das sociedades off-shore 

Cayman 

37. A Servitrust B uma sociedade constitulda a 20/08/1996, perante o Cartbrio Notarial 

Privative da Zona Franca da Madeira, que sempre foi detida pel0 BCP. 

38. A Servitrust tern por object0 social a presta~iio de sewi~os de t w i t  e de gestiio fiducidria 

niio financeira, com natureza auxiliar e acassdria da actividade das institui~6es de cridito 

e sociedades Jnanceiras que cum ela estejam em re la~ i io  de dominio ou de grupo, sendo os 

sewicos prestados em exclusive 2s referidas entidades e aos respectivos clientes. (&,' 

39. 0 Banco Comercial Portugu&s - Sucursal Trust Offshore precedeu a Servitrust na 

prestapb daqueles servi~os a clientes do Grupo BCP. 

40. 0 BCP IF, SGPS, Sociedade Unipessoal Ma.: 

a) foi constituido a 30/03/1995; 

b) desde a constituiqb B detido, maioritariamente, pel0 BCP; 

c) desde 16/07/1998 6 detido, exclusivamente, pelo BCP; 

d) foi incorporado por fuslo no BCP em 15/12/2000. 

41. Como supra ficou exposto, as sociedades sub-holdings descritas supra eram detidas 

fiduciariamente, at6 20/12/2002, pelas seguintes sociedades (doravante, tarnbkm designadas 

eociedades holding): 

42. Portman Nominee Services Limited (Portman Nominee): 



a) foi constitulda, em Gibraltar, a 19/10/1990; 

b) at6 20/12/2002, detinha fiduciariamente 50% da Geafield e da Daman, e era 

beneficiauia econ6mica da MeadowcroR e da Osterdal; 

c) era detida, desde 28/01/1991, por conta do BCP Sucursal Trust Offshore (Madeira); 

d) era detida, desde 23/12/1999, por conta da Servitrust (que, corno supra exposto, era 

detida pelo BCP). 

43. A Portman Management Services Limited (Portman Management): 

a) foi constitulda, em Gibraltar, a 11/10/1990; 

b) etinha fiduciariamente 50% da Geafield e da D a m ;  

C) era detida, desde 28/01/1991, por conta do BCP Sucursal Trust Offshore (Madeira); 

d) era detida, desde 23/12/1999, por conta da Servitrust (que, como supra exposto, era 

detida pel0 BCP). 
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44. Donde, todas as sociedades off-shore Cayman, att 2011212002, eram detidas por sociedades 

holdings detidas pel0 BCP. 

45. A partir de 20112/2002 (e, de forma inequivoca, de 27/12/2002): 



a) Moreira Rato passa a assumir, formalmente, a qualidade de beneficihrio econ6mico 

(beneficial owner) das sub-holdings Daman e Meadowcroft; 

m 
b) Ilidio Duarte Monteiro passa a assumir, formalmente, a qualidade de beneficihrio 

econ6mico da sub-holding Osterdal; e 

C) Joiio Bernardino Gomes passa a assumir, formalmente, a qualidade de beneficihrio 

econbmico da sub-holding Geafield. 

46. A 02/12/2003, Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e J o b  Bernardino Gomes, em cartas 

(individuais) enviadas h sucursal de Cayman do BCP, confumam a assungb pessoal de 

dividas das sociedades em que constem como beneficihrios econbmicos. Fazem-no, todavia, 

sociedades (0 que operad automaticamente em caso de morte ou incapacidade 

permanente ou absoluta do declarante). 

47. Moreira Rato, a 30/12/2003, contraiu urn crkdito ao BCP no valor de € 231.494.944,57, corn 

a finalidade de assumir as dividas das sociedades seguintes: Aldwich, Chelsea, Conarch, 

Fieldmaz, Folovial, Gobi, Hitop, Indigo, Sulltop, detidas pelas sub-holdings Daman e 

Meadowcroft - dando como garantia aB= os activos destas nove sociedades off-shore. 

48. Ilidio Duarte Monteiro, a 30/1212003, contraiu um crkdito ao BCP no valor de € 

78.498.572,98, com a finalidade de assumir as dividas das sociedades seguintes: 

Continental, Millennium e Portfolio, detidas pela sub-holding Osterdal - dando como 

garantia os activos destas tr2s sociedades off-shore. 

49. JoHo Bernardino Gomes, a 30/12/2003, contraiu urn crtdito ao BCP no valor de € 

279.998.589,87, corn a finalidade de assumir as dividas das sociedades seguintes: Barsea, 

Bosfein, Inveast, Nedlam, Western, detidas pela sub-holding Geafield - dando como 

garantia ~ p e ~ a g  os activos destas cinco sociedades ofl-shore. 

50. 0 s  supra referidos emprkstimos contrddos por Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e Joilo 

Bernardino Gomes ascendem a € 589.992.107,4. 

5 1. A 3011 212003, as off-shore Cayman (de base) transferitam para as supra mencionadas sub- 

holdings € 99.640.000 - valor correspondente ao diferencial en& o d i t o  concedido a 

590 
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Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e J o b  Bemardino Gornes (de € 589.992.107,4) e o 

rnontante global de descoberto banchrio (de € 490.352.107). i 

52. A 24/03/2004, Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e Jolo Bernardino Gomes cederam as 

suas posigbes A Townsend Associates Corp. (doravante, Townsend), que passa a deter as 

53. A Townsend concentrou, desta forma, as divi&s das oflshore Cayman (no rnontante de € 

589.992.107,4) - assumindo as dividas (face ao BCP) de Moreira Rato, Ilidio Duarte 

Monteiro e J o b  Bernardino Gomes - e os seus activos (dep6sitos no valor de € 

54. Sucede que a Townsend (tambkm) k uma sociedade veiculo do BCP - como infra se 

dernonstra no Anexo 5 P Decislo. 

55.  A partir de 26/03/2004, a Townsend passa a ser detida pela Ediflcios Atllntico, S.A. 

(doravante EA); sendo, a partir de 23/06/2006, detida conjuntamente pela EA e pela 

Comercial Imobiliiria, S.A. (doravante CI). 

56. Sucede que a venda da Townsend Associates Corp. n b  foi uma venda efectiva ( d o  foi 

urna "true sale") - como injia melhor se demonstra no Anexo 6 P Decisio relativa P 

Vertente Imobiliciria. 



038) Instrumentalidade 

58. A luz do exposto verifica-se que as 17 sociedades off-shore Cayman: 

a) at6 20/12/2002 (e formalrnente at6 27/12/2002), eram indirectarnente detidas pel0 

b) transaccionaram, atk 2002, quase exclusivamente valores rnobiiihrios relacionados 

corn o G q o  BCP; 

C) a aquisi@o de aqbes 6 feita, pelas off-shore Cayman, exclusivarnente atrav6s de 

financiamento obtido junto do BCP; 

d) a 20/12/2002, o BCP designa Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e J o b  Bernardino 

Gornes beneficial owners das sub-holdings (Geafield, Meadowcroft, Osterdal e 

Daman) das offahore Cayman. 

59. A deten~iio das sub-holdings (Geafield, Meadowcroft, Osterdal e D a m )  por estes 

beneficiaries econ6micos, a partir de 20/12/2002 (27/12/2002), 6 . Corn 

efeito, Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e J o b  Bernardino Gornes: 

a) forarn designados beneficiHos econdmicos das offahom Cayman sem nunca terem 

prestado qualquer contrepartida ao BCP; \\! 
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b) foram designados beneficikios econ6micos das off-shore Cayman sem nunca terem 

prestado qualquer contribuipto fmanceira As of-shore; x$$( .. , " 

C) nunca assumiram qualquer risco de perdas pelos investimentos realizados pelas off- 

shore Cayman (todo o risco coma por conta do BCP); 

d) nunca tomaram qualquer decisb de investimento; 

e) existia a possibilidade de, em caso de valorizaqb, realizarem mais valias. Todavia, 

como supra se descreveu, o BCP possuia declarages, niio datadas, atraves das quais 

Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e Joto Bernardino Gomes transferiam 100% das 

acpaes das sub-holdings das offhore Cayman (Geatield, Meadowcroft, Osterdal e 

Darnan) para o BCP (ou para entidade a indicar pelo BCP). Donde, o BCP poderia, em 

caso de valorizaqb, apropriar-se da mais-valia gerada; 

f) mesmo depois de 20/12/2002, foi o BCP que continuou a conceder avultados 

financiamentos As off-shore Cayman detidas pelas sub-holdings (como supra foi 

g) tinanciamentos que foram renovados e, nalguns casos at8 incrementados, apesar da 

acentuada descida das acges do BCP ocomda em 2001 e 2002, e consequentes 

perdas do valor das carteiras; 



h) os recursos usados pelas off-shore Cayman (mesmo que utilizados para fmanciar o 

pagamento de comissaes e juros ao BCP) nunca fo rm outros que d o  os prbprios 

financiamentos concedidos pel0 BCP; 

i) o BCP sempre beneficiou de amplos poderes discricionirios para a tornada de 

decisBes de investimentos em valores mobilieuios nas supra identificadas oz-shore, 

que executou atravks da DRI @irec#io de Relago corn os Investidores); 

j) o BCP podia nomear, livremente, pel0 menos desde 07/03/2001, os administradores 

das off-shore Cayman seguintes: Hitop, Western, Nedlam, Bosfein, Gobi, Indigo, 

Inveast, Chelsea, Sulltop, Barsea, Aldwych e Conarch; 

k) podiam exonerar-se das dividas assumidas a tftulo pessoal a 02/12/2003, mediante 

dapb  em pagamento dos activos das sociedades devedoras (o que operaria 

autornaticamente em caso de morte ou incapacidade permanente ou absoluta do 

declarante); donde, o BCP, em caso de desvaloriza@o, suportava a menos valia 

gerada (o que ocorreu efectivarnente); 

1) emitiram declara@es, nlo datadas, atravks das quais tm~uferiam 100% das acpbes das 

sub-holdings das off-shore Cayman para o BCP; 

IU) o BCP, a 2911 112002, actuou como agente de todas as off-shore Cayman (no contrato 

celebrado com o ABN AMRO Bank N.V.) - como no Anexo 4 A Decisb se 

n) o pr6prio Moreira Rato declarou, perante a CMVM, que nlo prestou quaisquer 

contrapartidas para ser beneficial owner da Daman e da Meadowcroft, que nunca 

respondeu pelos riscos associados As suas potenciais perdas, que nunca lhes prestou 

qualquer contniuipib financeira, que d o  recebeu dinheiro ou crkdito, sob alguma 

forma, delas proveniente, que nHo prestou garantias ao BCP pelos financiamentos que 

este concedeu &I referidas off-shore e que nunca tomou qualquer decislo de 

investimento relativa As mesmas. 
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60. Com a ceddncia das olf-shore Cayman A Townsend (a 24/03/2004) aquelas wntinuam a ser 

detidas pel0 BCP uma vez que a Townsend tambkm 6 um veiculo do BCP - wmo se 

demonstra no Anexo 5 B Decislo. 

6 1. A alinea~io da Townsend a EA, a 26/03/2004, d o  foi uma venda efectiva (Go foi uma 

"true sale"). Em subsdncia, a Townsend continunou a ser detida pel0 BCP - como infra 

rnelhor se dernonstra no Anexo 6 B Decislo relativo A Vertente Imobilibria. 

62. Donde, o verdadeiro detentor de todas as sociedades off-shore Cayman (mesmo depois 

de 2011212002) sempre foi o BCP. 

63. 0 mesrno resultado se obtkm sintetizando os quadros antes expostos. 

64. Atk 20/1212002 (2711212002, sob o ponto de vista formal) temos a seguinte situaplo: 

65. A partir de 2011212002 (2711212002) o esquema geral 6 o seguinte @or beneficial owner 

entendem-se as pessoas Asicas Moreira Rato, llidio Duarte Monteiro e Jolo Bernardino 

Gomes): 



66. Ou seja, a s i tuqb B a seguinte: 

67. Ou seja, em sintese: 



Tribunal da Relaqiio de Lisboa 
Rua do Arsenal Leim G - 1 100CB8 

Tel: 213222900 - Far  213222992 . Ernail: mrrek(taliiboa.tr.ml.ot 

68. Como antes tinhamos visto, a estmtura de neg6cios entre o BCP e as oflshore dominadas e 

as sub-holdings foi a seguinte: 

69. Tendo em conta o BCP dominar indirectamente as of-shore dominadas e a Servitmst, a 

estrutura passa a ser a seguinte: 



70. Tendo em conta que se trata de uma of-shore G6is Ferreira, como infra se demonstra, a 

prbpria transferhcia 6, na verdade, feita dentro do universo empresarial do BCP. 

7 1. Assim, o BCP, entre 1999 e 2004, utilizou como veiculos do prbprio Banco as off-shore 

Cayman. 

Anexo 3 A Decisb - Sociedades off-shore sedeadas em Cayman 558 

A) Factualidade .................................................................................................. 558 
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Processo de Contra-Ordenaciio n." 4212008 

Secgao 2.03 Anao 4 h Decisao - Contratos ABN Notes 

(a) A) Factualidade 

72. A 05/12/2002 (data imediatamente anterior A execugb do contrato que se descreve no 

ponto seguinte) as 17 sociedades off-shore Cayman apresentavam responsabilidades 

agregadas de € 596,6 milhbes e carteira de titulos no valor de € 318,35 milhaes - sendo que 

esta era composta por acNes BCP em, pelo menos, € 312.040.000 (tal como foram 

avaliadas no contrato celebrado com o ABN, 2911 112002, que infia se descreve). (fls. 5973- 

5979) 

73. A 29/11/2002, as 17 off-shore Cayman, o BCP (na qualidade de agente das of-shore 

Cayman) e o ABN AMRO Bank, N.V. (doravante, ABN ou ABN AMRO) celebraram urn 

contrato nos termos do qual: 

a) as off-shore Cayman alienam ao ABN, a 06/12/2002, a sua carteira de 

116 milhties de aceties BCP contra (i) a entrega de 156.020 Notes, 

emitidas pel0 ABN, e (ii) o . pagamento de € 154.538.390 (Net 

Consideration Amount); (clausula 2.1, cliusula 4.2 e Anexo 1, a fls. 

6111,6112,6116, 11769~) 

b) as off-shore Cayman pagam, ainda, uma comissiio (structuring fee) a 

favor do ABN, no montante de € 1.560.200, e custos OTC (over the 

counter) no valor de € 39.295 (metade dos custos totais - € 78.590); 

(clhsulas 8.2 e anexo 1, a fls. 6 1 15 e 6 1 16) 

c) o pagamento de € 154.538.390 (Net Consideration Amount) equivale 6 

diferenga dos valores de transacgiio da venda das acg6es BCP (€ 

3 12.040.000) e compra das "ABN AMRO Notes" (€ 156.020.000), 

deduzidas de uma comissiio (structuring fee) a favor do ABN (€ 

1.560.200), e acrescidas de custos OTC (metade de € 78.590); (clausula 



I, defini~iio de "Net Consideration Amount" e anexo 1, a fls. 61 10, 

61 16 - vide tambtm fls. 3296) 

d) o valor das "ABN AMRO Notes", a pagar pel0 ABN ao BCP, 6 

varihvel, estando dependente do valor de cotaqiio das ac~bes BCP (i.e. 

trata-se de um derivado que tem as acqbes BCP como activo 

subjacente); (clausula 1, de f in i~k  de "Notes", a fls. 61 10, vide tamb6m 

fls. 3296) 

e) no momento em que se vencerem as "ABN AMRO Notes" o ABN paga 

As of-shore Cayman o produto da venda (valor liquido) das acqbes BCP 

deduzido de € 156.020.000 ("Notes Consideration Amount"); (clhusula 

I, do anexo 2 (Product Conditions), defini~iio de "Final Reference 

Price", a fls. 61 26, vide tamb6m fls. 3296) 

f) as "ABN AMRO Notes" emitidas entram no period0 de liquida~iio: (i) 

no primeiro dia de negociqb apos o decorrer de 3 anos a contar do dia 

da emissiio das notes (inclusive), (ii) no primeiro dia aue as acaes  BCP 

baixem para valor inferior ao Stov Loss Price ou (iii) quando a S&P, a 

Moody's ou a Fitch baixem o ratinx das ac~Bes BCP para niveis abaixo 

de "recomenda@o de investimento" (abaixo de BBB- ou ~aa3"); 

(clhusula 1 do anexo 2 (Product Conditions), defini~io de "Unwinding 

Start Date", a fls. 6 130) 

g) o Stop Loss Price verifica-se quando o preCo por acqk em qualquer dia 

de negocia~iio, incluindo o dia de emissiio, for igual a ((0,48 X Nominal 

Amount X Outstanding Notes) I Floating Amount I n." total de ac~6es); 

(clausula 1 do anexo 2 (Product Conditions), defini~iio de "Stop Loss 

Price", a fls. 6 129) 

h) d m t e  a pendencia do contrato, o ABN terh de pagar As off-shore 

Cayman urn cupio que 6 calculado (subtraindo ao dividend0 distribuido 

pel0 BCP as despesas, taxas e outras dedu~8es) atravks da seguinte 

formula: (niunero total de acqbes X 89% X dividendos declarados) I 

- 

' O  Segundo as tabelas de nota@o da S&P e Moody's, respectivamente - cf. Miguel Escrivii 
 BERT^, Rafael Gil C~WCO, Isabel Gimknez ZURIAGA, Margarita Pampliega GARC~A, Mireya 
Sdez VILLAR, Leonor Vargas ESCUDERO, Los Fondos de Tihcfarizacidn como Instrumento 
Afternatiw para Financiamento de PYMES; Fundafio de Estudos de Bolsa e Financeiros, Civitas, 
1 .' Edigb, 2003, Madrid. 
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Notes pendentes; (clausula 2.2 do Anexo 2 (Product Conditions), a fls. 

6125) 

i) no inicio do period0 de liquidaqiio (i.e. momento do seu vencimento) e 

com a extensib possivel, o emitente deve desenvolver os melhores 

esforcos para propor, contra a entrega das Notes. a compra das accaes 

As off-shore Cayman em termos a acordar e que devem reflectir o preqo 

de mercado, desde que niio seja aumentado o risco do emitente (i.e. o 

ABN); (clbusula. 3/j (rights and procedures) do Anexo 2 (Product 

Conditions), a fls. 6132) 

j) na pendzncia do contrato, o ABN niio exerce os direitos de voto 

inerentes As acqaes de que tem a titularidade por forqa do contrato. No 

entanto, desenvolve esforqos para fornecer procuraqijes is off-shore 

Cayman que o solicitem ou exerce-o por conta das off-shore Cavman 

(em termos a ser acordados e que deverk ser iguais para todas as off- 

shore). (cl6usula 3/i (rights and procedures) do Anexo 2 (Product 

Conditions), a fls. 61 32) 

74. Estb previstos, no referido contrato, designadamente, os seguintes direitos e deveres 

contratuais para as parks contratantes: 

BCP (ou outra percentagern, nib 



3.1, fls. 

6112 

4.2, fls. 

61 12 

5.4 e 1, 

fls. 6113 

e 6124 

5.5, fls. 

61 13 

8.2 e 

anexo 1, 

fls. 

61 15- 

6116 

3 do 

Anexo 2 

(General 

Conditio 

ns), fls. 

6117 

1 do 

Anexo 2 

Emitir 156.020 Notes, vendg-las 

as of-shore a 29/11/2002 

Entrega as Notes is of-shore e 

paga o Net Consideration 

Amount (I), assim que receber 

as acgdes BCP 

Enviar, atk 03/12/2002, as cartas 

previstas no anexo 3 

Assim que cumpridas as 

clhusulas 5.2 e 5.3, publicar a 

Comunicagb prevista no anexo 

5 

Pagar 50% custos OTC (112 de 

78.590) 

Caso as Notes venham a ser 

consideradas ilicitas, dever de 

pagar o valor de mercado, 

subtraindo os custos que o 

emitente acarreta para desfazer a 

posigio 

0 montante a pagar pel0 ABN 

i s  offshore s a i  calculado: 

seu valor n b  superior a € 

3 12.040.000 

Comprar ao ABN 156.020 Notes, 

a 29/11/2002 

Entrega acgbes BCP ao ABN a 

061 1 212002 (settlement date) 

Reconhecer que o ABN cumpre 

com todas as obrigaqbes ao: 

entregar as acgbes BCP, pagar o 

Net Consideration Amount, 

divulgar as cartas (cliusula 5) e a 

comunicagb 

Enviar ao ABN, por fax, a 

documentagb prevista na 

cliusula 5." 

Pagar 50% custos OTC (112 de 

78.590) 

3.1, fls. 

6 1 12 

4.1, fls. 

61 12 

4.4, fls. 

61 12 

5, fls. 

61 12- 

61 13 

8.2 e 

anexo 

1, fls. 

61 15- 

61 16 
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(Product 

Conditio 

ns), fls. 

6124 

Anexo 2 

(Product 

Conditio 

ns), fls. 

6126 

I 

(Final Reference Price - 

Floating Amount) + Outstanding 

Notes 

Se o montante a pagar for 

inferior a zero, deve ser 

considerado zero 

0 Final Reference Price serd o 

valor liquid0 recebido pelo ABN 

na venda das acgGes, em 

mercado, durante o periodo de 

liquidagiio. 

Se, em qualquer momento 

depois do inicio do periodo de 

liquidagiio (tenha o ABN 

iniciado, ou nlo, a venda de 

acg8es) e o prego for superior ao 

Slop Loss Price: 

a) mas o ABN entender, de boa 

fk, que, se iniciar a venda de 

acgbes, o prego atingira, ou 

com probabilidade poderd 

atingir, o Stop Loss Price, 

entiio o ABN pode 

adiarlsuspender a venda de 

acgGes (as vezes que entender 

necessbias). Caso o ABN 

ngo venda todas as acg8es at6 

ao final do periodo de 



liquidaqlo, o Final Reference 

Price terh apenas em conta o 

valor liquido efectivamente 

recebido pel0 ABN pelo 

n h e r o  de acq6es vendidas. 

b) e, depois, atingirldescer 

abaixo do Stop Loss Price, 

entiio o Final Reference Price 

tersi apenas em conta o valor 

liquid0 efectivamente 

recebido pel0 ABN pel0 

n h e r o  de acqaes vendidas. 

Em qualquer altura, tal como 

durante o periodo de liquidaglo, 

quer o Calculation Agent tenha, 

ou nlo, iniciado a venda de 

acq6es, e o preqo por acqb seja 

superior ao Stop Loss Price (2) 

mas o ABN entender, com boa 

f6, discricionariamente, que o 

preqo pode atingir aquele valor, 

o ABN pode adiar ou suspender 

a venda de acq6es (at6 aquela 

situaqiio se inverter) 

0 Calculation Agent pode 

suspender as vendas, durante o 

periodo de liquida~io (3) as 

vezes que considerar adequadiis. 

Nesse caso o Final Reference 

Price serh igual ao valor liquido 

recebido pela venda de acq6es 

durante o periodo de liquidagiio. 

2.2.1 

Anexo 2 

(Product 

Conditio 

ns), fls. 

6126 
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Se o Calculation Agent, no final 

do periodo de liquidaqiio, nlo 

tiver vendido todas as acqijes, 

entiio o Final Reference Price 

deve ser o valor liquido recebido 

pelo Calculation Agent 

relativamente k acq8es que 

tiverem sido vendidas durante o 

periodo de liquidaqiio. 

0 montante do cupiio (4) a pagar 

seri calculado subtraindo ao 

dividend0 distibuido despesas, 

taxas e outras deduqaes. 

0 Final Reference Price serzi 

igual ao valor liquido recebido 

pelo Calculation Agent, apurado 

quando da venda das acq6es em 

mercado (durante o periodo de 

l iquidaqb) 

Em qualquer altura, tal como 

durante o periodo de liquidaqiio, 

quer o Calculation Agent tenha, 

ou nlo, iniciado a venda de 

acqijes, e o preqo por acqiio seja 

superior ao Stop Loss Pn'ce mas, 

depois, atingir o valor ou descer 

abaixo do valor do Stop Loss 

2.2 do 

Anexo 2 

(Product 

Conditio 

ns), fls. 

6126 

2.2.2 do 

Anexo 2 

(Product 

Conditio 

ns), fls. 

6126 



Price; entiio o Final Reference 

Price seri igual ao valor liquid0 

recebido pel0 Calculation Agent 

pelas acq6es vendidas durante o 

periodo de 1iquidaqCo at6 ao dia 

em que o preqo por acqgo atinja 

o Stop Loss Price 

Niio exerce os direitos de voto. 

No entanto o emitente 

desenvolve esforqos para 

fomecer procuraqaes As off- 

shore que o solicitem ou exerce- 

o por conta das ofl-shore (em 

termos a ser acordados e que 

deve60 ser iguais para todas as 

ofl-s ho re) 

No inicio do periodo de 

liquidaqzo e com a extensgo 

possivel, o emitente deve 

desenvolver os melhores 

esforqos para propor, contra a 

entrega das Notes, a compra das 

acq6es ao BCP em termos a 

acordar e que devem reflectir o 

preqo de mercado, desde que 

ngo seja aumentado o risco do 

emitente. 

Caso ocorra evento excepcional 

(descritos na cliusula 4.1 - (5)) 

o Calculation Agent: 

(1) notifica os detentores se 

determinar que urn evento 

excepcional ocorreu; 

3/i 

(rights 

and 

procedur 

es) do 

Anexo 2 

(Product 

Conditio 

ns), fls. 

6132 

3/j 

(rights 

and 

procedur 

es) do 

Anexo 2 

(Product 

Conditio 

ns), fls. 

6132- 

6133 

4.2 

p. 28, fls. 

6137- 

6138 
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(2) desde o dia da notificagb as 

obrigaqaes do emitente ficam 

suspensas at6 que o 

Calculation Agent faga a 

notificaqb prevista em 3; 

(3) o Calculation Agent, assim 

que possivel, atentas as 

circunstilncias, (i) determina 

se o emitente mantem as 

obrigagks nos termos em que 

estavam previstas antes da 

ocorri3ncia do evento 

excepcional; ou se o evento 

excepcional consistir em 

evento perturbador de 

mercado, eventos de 

ajustamento potenciais 

(excluslo da negociaqb das 

acqaes, fusb, nacionalizaqb, 

insolvhcia), aplicar as  

disposiqaes previstas em 4.1 ; 

ou se o evento excepcional 

consistir noutros evento 

procurad liquidar todas as 

transacqaes de hedging 

(protecqiio) em que o emitente 

entrou (incluindo as acqaes 

BCP) (...) de forma a que o 

emitente recupere o valor 

liquid0 pel0 menos igual ao 

Notional Principal Amount (6) 

mais o Floating Amount, mais 

despesas e outras deduq6es a 

- 



que esteja ou possa estar 

sujeito 

As definiqzes dos conceitos usados no contrato constam do prbprio. 

(1) Nit Consideration Amount 6 calculado subtraindo ao valor das ac~aes  o valor 

das Notes e o valor dos custos de estruturaqlo da operaqb, somando os custos da 

operaqlo OTC (clhsula I.", fls. 6110). Nos termos do anexo 1 o Nit 

Considemtion Amount B de € 154.538390. 

(2) Stop Loss Price significa um preqo por acqlo em qualquer dia de negociaqb, 

incluindo o dia de emissb, igual a ((0,48 X Nominal Amount X Outstanding 

Notes) + Floating Amount) / n." total de acq6es). (fls. 61 29) 

Nominal Amount C de 42 1 por Note. (fls. 6128) 

(3) Periodo liquidaqlio comeqa (i) no 1." dia de negociaqlo apes o decorrer de 3 

anos a contar do dia da emissb das notes (inclusive) ou (ii) no primeiro dia que 

as acqaes baixam para valor inferior ao Stop Loss Price ou (iii) quando a S&P, a 

Moody's ou a Fitch baixem o rating (notqlo de risco) das acq6es BCP para 

niveis abaixo de "investivement grade", de "recomen~i io  de investimento", i.e., 

nlo recomendem o investimento (ao invCs de estar em "grau de investimento" 

esth em "grau de especulaqlo"): abaixo de BBB- ou Baa3. (p. 21, fls. 6130) 

(4) Eventos excepcionais podem ser eventos perturbadores (disruption event) ou 

eventos de ajustamento potenciais (potencial adjustment events). (fls. 61 33-6 138) 

(5) 0 CupHo 6 calculado atrav6s da seguinte f6rmula: (ncmero total de a c e s  X 

89% X dividendos declarados) / Notes pendentes. (fls. 61 25) 

75. 0 BCP comunicou ao mercado, no dia 9/12/2002, a aquisipb pelo ABN de uma 

participm qualificada no BCP de 4,98%. (fls. 6244-6246) 

76. 0s  resultados liquidos de cada uma das entidades na data de emissb das Notes foram os 

seguintes: (fls. 9101v) 

OFFSHORE CAYUAN ABN A m 0  
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As possiveis cornbinap6es dos eventos previstos contratualrnente permitern delinear, B data 

da celebraeo do contrato, quatro censlrios possiveis na data terminal do periodo de 

liquidqb. Estes cenhrios sflo: (fls. 9102-9102v) 

a) Cenhrio I: Cota~io  do BCP manttm-se acima do Stop Loss Price 

durante osprimeiros trZs anos apbs a emissio das Notes e durante o 

periodo de liquidapio, e nio se venijicam altera~6es do rating da 

divida BCPpara niveis inferiores ou iguais a BBB - ou Baa3. 

[- 1.560.200-39.295=] -1.599.495 Euro 

b) Cenhrio 11: Cota~iio do BCP mantkm-se acima do Stop Loss Price 

atk e durante o penbdo de liquida~io mas verijicam-se alteraqks do 

rating da divida BCP para niveis inferiores ou iguais a BBB - ou 

Baa3. 

c) Cenhrio III: Cota~iio do BCP cai abaixo ou iguala o Stop Loss Price 

antes de jinalizar os trZs anos apbs a emissiio das Notes. 

1.520.905 Euro 

d) Cenhrio IV: Cotaqio do BCP mantkm-se acima do Stop Loss Price 

art d data de inicio do periodo de liquida~60, mas durante este 

pen'odo, opreqo cai abaixo ou iguala este limite. 

78. Nos cenhrios I e 11: (fls. 9 103) 

a) 0 resultado do ABN AMRO serh semure positive. 

b) 0 resultado das off-shore Cavman estad dependente do p rep  do activo subjacente 

- o sinal da rentabilidade obtida 15 indetenninado. 

79. No censlrio 111: (fls. 9103-9103v) 

8) Quanto ao sinal dos resultados do ABN AMRO na Stop Loss Date, estes siio, salvo 

eventos extremos, n b  nenativos. 

A p x ,  

e apenas possivel caso sucedam eventos extremos (corn base em desempenhos 

passados das ac@es BCP, a probabilidade encontrada foi 0 - entre 2811 112000 e 

609 



2811 1/2002, a oscila@o mhxima dibria foi de € 0,3 1, valor substancialmente inferior B 

diferenpa entre o Stop Loss Price e o break-even price (de € 0,64)). 

b) 0 retorno global da operapb, para as off-shore Cavman, 6 neaativo e no &r 

ce&o serh idQntico a -50%. 

80. No cenasio IV: (fls. 9013v) 

a) Trata-se de urn caso particular dos cenasios anteriores. Com efeito, quanto maior 

for o niunero de ac@es vendidas antes de ter ocorrido o Stop Loss Price mais 

prbximos estaremos da situapb descrita no cedrio 1/11. Quanto menor for o 

nfimero de ac@es vendidas antes de ter ocorrido o Stop Loss Price mais prbximo se 

estani da situapBo descrita no cenhrio 111. 

b) As ogshore Cavman estiio totalmente expostas ao risco de variafles de cotafio 

das aqGes BCP durante a vida do contrato. A sensibilidade da variapb da sua 

carteira serh maior quando o prepo se aproxima do Stop Loss Price. Na vizinhanw 

deste valor, a sensibilidade da variac$io da sua carteira 6 muito elevada pois uma 
pequena sueda deveni conduzir o valor das Notes a 0. 

C) No caso do AESN AMRO, a sua exposiclo sera nula antes da Stor, Loss Date. AJ& 

esta data, o ABN AMRO BANK irsl assumir a exposicb ao risco desta carteira, 

absorvendo, no entanto, urna mais valia botencial por accb  de aproximadamente € 

0.64 (decorrente do diferencial existente entre o Stop Loss Price e o prepo em que 

efectivamente o Cash Amount seria nulo, caso n8o fosse considerado o Stop Loss 

Price). 

8 1. 0 AESN fez-se representar na Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003 por Jorge Manuel 

Jardim Gonpalves. 0 ABN havia conferido procuraplo a Jorge Manuel Jardim Gonpalves e, 

na ausgncia ou impediment0 do primeiro, a Filipe Pinhal- Presidente e Vice-Presidente do 

Conselho de Administraqb do BCP, respectivarnente. (fls. 3301,835 1,7378) 

82. Em 14/03/2003 foi pago pelo BCP ao ABN urn dividend0 no valor liquid0 de € 9.280.000, 

tendo o AESN pago 1 off-shore Cayman, em 27/03/2003, € 7.878.430,03. (fls. 3300,8788 e 

fls. 606 ,649-705, 743-91 1, 951-1015, 1048-1 11 1, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 

1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991,2039-2086, 21 17- 

2185,2223,2247~-227 1,2272-2293,2294-2312,2319-2325,2336-2338,2352-2354,2412- 

2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717,2718-2721, 

271 8v, 2719,2724-2734,3380-3386,53 15-5380,5381-5455,5456-5538,5539-5794,5795- 

5857,5858-5868,5869-5891,5892-5957,5958-5972) 
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83. Em 18/03/2003, em virtude da forte desvalorizqb da cotapiio das ac@es BCP (cf. grhfico 

infra) - e de molde a evitar a execupb da clhusula de "call" (stop loss) - houve uma 

reestruturapiio da emissiio das "ABN AMRO Notes", tendo-se procedido a nova emissb de 

'Wotes". (fls. 5973-5979,2915~-2933,3297~~ 4034-4065) 

(fls. 8789,6096-6102,9278-9289,9290-9328 e 9329-9362) 

84. Como este contrato reconhece e consagra: (fls. 3297v) 

a) em 29/01/2003, as off-shore Cayman devolveram ao ABN 40.124 "ABN AMRO 

Notes" e pagaram € 41.006.400; e 

b) em 12/03/2003, as off-shore Cayman devolveram ao ABN 29.905 "ABN AMRO 

Notes" e pagaram € 30.360.920. (fls. 3297v e 4036) 

85. No dia em que foram pagos € 41.006.400 ao ABN - a 29/01/2003 - teria sido atingido o 

Stop Loss Price (estabelecido no contrato celebrado a 2911 112002). (fls. 9137-91 38) 
61 1 



86. Ou seja, as 08-shore Cayman ngo sb nllo receberam dinheiro pela devolupao das "ABN 

AMRO Notes", corno tiveram de pagar - o que significa que lhes atribuiu urn valor 

negativo (que depois foi cornpensado no novo contrato). As off-shore Cayman suportaram, 

pois, o risco do contrato. 

87. 0 contrato celebrado, a 18/03/2003, entre as 17 08-shore Cayman, a Servitrust (como 

agente das off-shore Cayman) e o ABN consagra: (fls. 33 10-3325,6420-6452) 

a) uma reestruturaqiio da emissiio das "ABN AMRO Notes", tendo-se 

procedido a urna nova ernissiio (de 85.991 Novas Notes) - sendo a 

estrutura deste contrato semelhante ii do celebrado a 2911 1/2002; (fls. 

33 10-3325, vide tambkm 3297v-3299,5977-5977v) 

b) na medida em que pressup6e que as of-shore Cayman tenham 

devolvido as Notes (emitidas a 06/12/2002) e pago urn preqo (€ 

7 1.367.320) pela reestruturqtio da operaqb; (cliusula 2.1, fls. 33 1 1, 

6422,6430) 

c) que o valor das Novas Notes, a pagar pel0 ABN ii Servitrust, continua a 

variar em h q i i o  da cotqib das acq6es BCP (estamos perante urn 

derivado que tem as acq8es BCP como activo subjacente); (clhusula 1, 

definiqb de "New Notes", a fls. 33 1 Ov, 642 1) 

d) que as of-shore Cayman tgm o direito de opqb  de compra das acq6es 

BCP: (cliusula 3.1, a fls. 33 1 1 e 6422) 

(i) caso, no periodo a contar da emissiio das "ABN Notes" atk ii data 

de inicio do periodo de liquidaqiio, o ABN determine, com boa fk, 

que o preqo das acq6es atingiu ou 6 inferior ao Stop Loss Price; ou 

(ii) caso o Stop Loss Price Date ocorrer depois do infcio do periodo de 

liquidaqb e atk ao fim deste periodo (que ocorra por forqa do 

decurso de 6 meses); 

e) as "ABN AMRO Notes" emitidas entram no periodo de liquidaqb: (i) 

no primeiro dia de negociaqiio ap6s o decorrer de 3 anos a contar do dia 

da emissib das notes (inclusive) ou (ii) quando a S&P, a Moody's ou a 

Fitch baixern o rating das w 6 e s  BCP para nfveis abaixo de 
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"recomendagb de investimento" [abaixo de BBB- ou Baa31 (clausula 

1, definiqb de "Unwinding Start Date", fls. 3321v, 6443); 

f )  as of-shore Cayman @ mant6m o direito de voto sobre as acgdes 

detidas pel0 ABN; (clhusula 3/j do anexo 2 "Product Conditions", a fls. 

3322v, 6445) 

g) se o Stop Loss Price ocorrer antes do periodo de liquidagiio, o ABN 

nada tern a pagar is of-shore. Se ocorrer depois do periodo de 

liquidagk, o valor sera calculado nos seguintes termos: (Final 

Reference Price - Floating Amount) / Notes pendentes (subtraidas taxas 

e despesas). (Clausula 1 , a fls. 3319, 6438) 

88. Estb previstos, no referido contrato, designadamente, os seguintes direitos e deveres 

contratuais para as partes contratantes: 

Clhusula 

1 fls. 
1 

2.1, fls. 

33 1 1, 

6422 

2.2, fls. 

33 1 1, 

6422 

ABN AMRO (ABN) 

Obriga-se a emitir, a 

18/03/2003, as Novas Notes e 

entrega-las i s  of-shore 

Passa a deter o Relevant 

Aggregate Restructing Amount 

As og-shore Cayman 

Pagaram ao ABN o Relevant 

Aggregate Restructing Amount 

(1) e entregaram o Relevant 

Number of Initial Notes (2) 

Receberam as Novas Notes e 

todos os dividendos distibuidos 

ate 18/03/2003 

Se, entre a data da ernissgo e o 

primeiro dia do periodo de 

liquidagio, o ABN verificar, em 

boa f6, que o prego por acgb 

atinge ou desce para valores 

inferiores ao Stop Loss Price, ou 

Clhusula 

/ fls. 

2.1, fls. 

33 1 1, 

6422 

2.2, fls. 

33 1 1, 

6422 

3.1, fls. 

331 1, 

6422 

E 

3321v, 

6442 



se o Slop Loss Price for atingido 

depois do inicio do periodo de 

liquidaqfio e este s6 ocorra como 

previsto no ponto (iii) do 

Unwinding End Date [dltimo dia 

de negociaqiio de seis meses a 

contar da data de inicio do 

periodo de liquidagiio], cada uma 

das off-shore tem opgiio de 

compra das acq6es 

Se, entre a data de emissiio e o 

inicio do periodo de 

liquidaqiio, o ABN verificar, de 

boa f6, que o preqo por acqiio 

atinge ou desce abaixo do valor 

Stop Loss, o ABN deve vender 

as acq6es As off-shore desde 

que: 

o ABN notifique o Agente para 

que as off-shore Ihe paguem o 

Relevant Share Purchase 

Consideration Amount (3) e 

para Ihe entregarem as Novas 

Notes, caso as off-shore 

decidam exercer o seu direito 

de opgiio 

Pagar Cupb ils off-shore 

calculado com base na seguinte 

fornula: (Total Number of 

Shares X 70% X dividend0 

declarado) I Notes pendentes 

3.2.1, fls. 

331 lv, 

6423 

5. 

fls. 

3312v e 

1 do 

anexo 3 

(Product 

Conditio 
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Ao cupiio base poderi acrescer 

o dever de pagar urn 

Additional Cupon Amount: 

desde que: (i) o cupfo base 

seja devido e pagavel, e (ii) a 

Stop Loss Price Date nfo tenha 

ocomdo. 

0 cupiio adicional sera 

calculado substituindo "70% 

por "15%" na f6rmula de 

calculo do Cupgo. 

Se o Stop Loss Price ocorrer 

antes do periodo de liquidaqiio, 

o ABN nada tern a pagar As off- 

shore 

Se o Stop Loss Price ocorrer 

depois do periodo de 

liquiMiio, o valor sera 

calculado: (Final Reference 

Price - Floating Amount) / 

Notes pendentes (subtraidas 

taxas e despesas) 

Se o montante a pagar for 

inferior a zero, deve ser 

considerado zero 

ns) fls. 

3319, 

643 8 

5. 

fls. 

33 12v, 

6425 

Clausula 

1 , a fls. 

33 19, 

643 8 



Periodo de liquidaqb inicia-se 

com o primeiro dos seguintes 

acontecimentos: (i) primeiro 

dia de negociqb ap6s period0 

de 3 anos a contar da emissiio 

das Novas Notes (ii) no dia em 

que a S&P, a Moody's ou a 

Fitch emitirem rating abaixo 

de "recomendaqiio de 

investimento" 

0 emitente sera o proprietario 

e beneficihio das acq6es e 

gozara de todos os direitos 

inerentes k mesmas (desde 

que niio incumpra para com as 

suas obrigaq6es face As Novas 

Notes) 

Caso ocorra evento 

excepcional (descritos na 

clausula 4.1) o Calculation 

Agent: 

(4) notifica os detentores se 

determinar que urn evento 

excepcional ocorreu; 

(5) desde o dia da notificaqb as 

obriga- do emitente ficam 

mspensas atk que o 

Calculation Agent faqa a 

notificaqb prevista em 3; 

(6) o Calculation Agent, assim 

que possivel, atentas as 

circunstincias, (i) deterrnina 

se o emitente mantem as 

Clausula 

1 I 

definiqiio 

de 

"Unwind 

ing Start 

Date", a 

fls. 

3321v, 

6443 

clhsula 

3/j do 

anexo 3 

"Product 

Conditio 

ns", a fls. 

3322v, 

6445 

4.2, fls. 

3325- 

3325v, 

6446- 

6445v 
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obrigaqbes nos termos em 

que estavam previstas antes 

da ocorrencia do evento 

excepcional; ou se o evento 

excepcional consistir em 

evento perturbador de 

mercado, eventos de 

ajustarnento potenciais 

(exclusiio da negociaqb das 

acqbes, fu&, 

nacionalizaqiio, insolvencia), 

aplicar as disposiqbes 

previstas em 4.1; ou se o 

evento excepcional consistir 

noutros evento procurark 

liquidar todas as transacqbes 

de hedging (protecflo) em 

que o emitente entrou 

(incluindo as acqbes BCP) 

(...) de forma a que o 

emitente recupere o valor 

liquid0 pelo menos igual ao 

Notional Principal Amount 

(5) mais o Floating Amount, 

mais despesas e outras 

deduqaes a que esteja ou 

possa estar sujeito 

As definiqaes dos conceitos usados no contrato constam do pr6prio. 

(1) Relevant Aggregate Restructing Amount (anexo 1 ,  ex vi definiqb prevista 

na cl~usula  1 -fls. 31 10v, 6430) 



(2) Relevant Number of Initial Notes (anexo 1, ex vi definiqio prevista na 

cliusula 1 -fls. 3 11 Ov, 6430) 

(3) 0 Relevant Share Purchase Consideration Amount calcula-se multiplicando o 

Floating Amount por (Relevant Number of Shares / Total number of Shares). Esth, 

ainda, previsto urn floor (definiqb prevista na clhusula 1 -fls. 3 1 1 0v-3 1 1 1, 6430) 

(4) Stop Loss Price (previsto a fls. 3321,6442). 

89. 0s  fluxos de caixa liquidos de cada uma das entidades na data de emissb das Notes s b  os 

seguintes: (fls. 91 04v) 

90. As possiveis cornbiiaq6es dos eventos previstos contratualrnente permitern delinear, A data 

da celebragllo do contrato, quatro cenhios possiveis na data terminal do periodo de 

liqui&b. Estes censrios s b .  (fls. 9105-9105~) 

C A Y M N  OFFSHORE 

-85.991.000 Euro 

a) Cenhrio I: CotaqZo do BCP mantkm-se acima do Stop Loss Price durante os 

primeiros tr2s anos apbs a emissZo d m  Notes e durante operiodo de liquida~rio, e 

ntlo se ven3cam altera&?s do rating da divida BCP para niveis inferiores ou 

iguais a BBB - ou Baa3. 

ABNAh4RO 

Juros decorrentes da capitalizaqio do 

Relevant Restructuring Amount 

b) Cenhrio II: C o t a ~ i o  do BCP mantim-se acima do Stop Loss Price at i  e durante o 

penbdo de liquidap7o mas venpcam-se altera@es do rating da divida BCP para 

nivek inferiores ou iguais a BBB - ou Baa3. 

C) Cenhrio ITk Cotaqio do BCP cai abaixo ou iguala o Stop Loss Price antes de 

Jinalizar os tr& anos ap&s a emissrio das Notes. 

d) Cenhrio TV: Cotaqrjo do BCP mantkm-se acima do Stop Loss Price atk d data & 

inicio do period0 de liquidaCEo", mas durante este periodo, o p r e p  cai abaixo ou 

iguala este limite. 

9 1. Nos cenauios I e 11: (fls. 9105v-9106) 

a) 0 resultado do ABN AMRO sed semure positivp. 

" Neste caso serb 12 trimestres ap6s a emisslo das Notes ou at6 A data em que o rating 6 alterado 
para nfveis BBB - ou Baa3. 

61 8 
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b) 0 resultado das ofishore Cavman estarh dependente do prepo do activo subjacente 

- o sinal da rentabilidade obtida B indeterrninado. 

92. No cenhrio 111: (fls. 9106) 

a) Quanto ao sinal dos resultados do ABN A m 0  na Stop Loss Date, estes slo, salvo 

eventos extremos, nHo nenativos. 

A probabilidade de o ABN AMRO obter urn resultado negativo neste cenhrio 6 infima, 

e apenas possivel caso sucedam eventos extremos (com base em desempenhos 

passados das acees  BCP, a probabilidade encontrada foi 0 - entre 2811 112000 e 

2811 112002, a oscilaglo mhxima dihria foi de € 0,31). 

b) as off-shore Cayman perdem direito a qualquer payout nas Notes: o retomo global 

da operqaio, no pior cenhio, sed -1 00%. 

93. No cen&io IV: (fls. 9106) 

a) Trata-se de urn caso varticular dos ceniirios anteriores. Com efeito, quanto maior 

for o n h e r o  de acfies vendidas antes de ter ocomdo o Stop Loss Price mais 

prbximos estaremos da situapb descrita no cenhrio I/II. Quanto menor for o 

n h e r o  de acees  vendidas antes de ter ocorrido o Stop Loss Price mais pr6ximo se 

estarh da situapHo descrita no ceniirio 111. 

b) As ofishore Cavman esGo totalmente exDostas ao risco de varia$es de cotaplo 

das acp6es BCP, dwante a vida do contrato. A sensibilidade da variapio da sua 

carteira sera maior quando o prepo se aproxima do Stop Loss Price. Na vizinhanw 

deste valor, a sensibilidade da variaglo da sua carteira B muito elevada pois u r n  

peauena aueda deverh conduzir o valor das Notes a 0. 

C) A exmsiciio do ABN AMRO serh nula antes & Stop Loss Date. &esta data, o 

ABN AMRO id assumir a ex~osiclo ao risco desta carteira, absorvendo, no 

entanto, uma mais valia votencial por acdo  vr6xima de € 0.356 (decorrente do 

diferencial existente entre o Stop Loss Price e o pretp em que efectivamente o Cash 

Amount seria nulo, caso nlo fosse considerado o Stop Loss Price). 

94. 0 ABN fez-se representar na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004 por Alexandre 

Alberto Bastos Gomes. 0 ABN havia conferido procwac$io a Alexandre Alberto Bastos 



Gomes e, na sua ausencia ou impediment0 do primeiro, a Boguslaw Jerzy Kott - ambos 

vogais do Conselho de Administrag50 do BCP. (fls. 3301,8352~. 7607v, 7608) 

95. Em 13/04/2004 foi pago pelo BCP ao ABN um dividendo no valor liquid0 de € 5.916.000, 

tendo o ABN pago As off-shore Cayman, em 21/04/2004, € 5.064.702,73. (fls. 3300,8788 e 

fls. 606 ,649-705, 743-91 1, 951-1015, 1048-1 11 1, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 

1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991,2039-2086,2117- 

21 85,2223,2247~-2271,2272-2293,2294-23 12,23 19-2325,2336-2338,2352-2354,2412- 

2414, 2452-2454,2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639,2698-2717,2718-2721, 

2718~, 2719,2724-2734,3380-3386,5315-5380,5381-5455,5456-5538,5539-5794,5795- 

5857,5858-5868,5869-5891,5892-5957,5958-5972) 

96. Em 0811 112004 foi pago pelo BCP ao ABN um dividendo no valor llquido de € 2.958.000, 

tendo o ABN pago As off-shore Cayman, em 1511 1/2004, € 2.532.184,50. (fls. 3300,8788 e 

fls. 606 ,649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 

1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 1927-1991,2039-2086,2117- 

2185,2223,2247~-2271,2272-2293,2294-2312,2319-2325,2336-2338,2352-2354,2412- 

2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717, 2718-2721, 

2718~,  2719,2724-2734,3380-3386,5315-5380,5381-5455,5456-5538,5539-5794,5795- 

5857,5858-5868,5869-5891,5892-5957,5958-5972) 

97. A 06/05/2004 as 17 off-shore Cayman transferirarn para a Sevendale Investments 

(International) Limited (que rnelhor se descreve no Anexo 5 A Decisiio) € 4.914.356. (fls. 

551v e 557v, 606,70Ov, 902, 1015, 1049, 1 152, 1487v, 1542, 1688v, 1728, 1487v, 1728, 

1893,1990v, 2079,2149,2223,8453) 

98. 0 contrato celebrado com o ABN a 18/03/2003 foi resolvido antecipadamente. Entre 

2911 1/2004 e 21/12/2004, a Sevendale recebeu das off-shore Cayman urn total de € 

125.577.672,32. Com efeito: (fls. 3302) 

a) 0 produto da  venda das Notes, no valor de € 122.980.934,92, foi entregue 

integralmente 8. Sevendale: (i) € 68.105.998 forarn transferidos (a 16 e 

17/12/2004) para as off-shore Indigo, Nedlarn, Inveast, Western, Sulltop, 

Barsea e Bosfein, que, subsequentemente (a 21/12/2004), os transferirarn para 

a Sevendale, (ii) € 54.874.937,32 foram transferidos directamente, a 

02/12/2004 e 03/12/2004, para a Sevendale. (fls. 551v, 557v, 1487v, 902, 

1542,70Ov, 1728,1893,1015,8453) 
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b) Em acrbcimo, as 17 ofl-shore Cayman transferirarn, tambh a 2 1/12/2004, € 

2.596.736,98, para a Sevendale (que recebeu, a 21/12/2004, urn total de € 

70.702.735). (fls. 551v, 557v, 1487v, 902, 1542, 700v, 1728, 1893, 1015, 

8453) 

99. 0 ABN alienou a sua posi~b accionista no BCP a 10 e 13/12/2004. Parte significativa das 

ac*s alienadas pel0 ABN foram adquiridas pel0 Grupo Teixeira Duarte, p Jose Berardo 
(ou entidades relacionadas) e pelos f h b s  K Kapital (Boston) e TT International. (fls. 
3301v, 23452) 

B) Instrumentalidade 

100. A luz do exposto conclui-se que: 

a) por forqa dos contratos supra descritos as off-shore Cayman deixaram 

de ser propriethrias das 116.000.000 de acqdes BCP que tinharn em 

carteira (cliusula 2.1, cliusula 4.2 e Anexo 1, a fls. 61 1 1, 61 12, 61 16 e 

fls. 3310-3325); 

b) as 08-shore Cayman continuaram (pelo menos parcialmente) expostas 

ao risco das acq8es BCP, uma vez que as Notes (em arnbos os 

contratos) tern as acq6es BCP como activo subjacente; (clhusula 1, 

definiqzo de "Notes", a fls. 61 10, vide tambbm fls. 3296 e clhusula 1, 

definiqb de "New Notes", a fls. 33 10v) 

c) no contrato celebrado a 29/11/2002 previa-se que fossem as 08-shore 

Cayman a deterrninar o sentido de voto das acqdes detidas pelo ABN - 

tendo o (entiio) Presidente do Conselho de Administrqiio do BCP, 

Jorge Manuel Jardim Gonqalves, representado o ABN na Assembleia 

Geral do BCP de 24/02/2003; (clhusula 3/i (rights and procedures) do 

Anexo 2 (Product Conditions), a fls. 6132 e 3301, 835 1, 7378, 8352, 

7 6 0 7 ~ ~  7608, 10141-10143) 



d) no contrato celebrado a 18/03/2003 niio se consagrou uma clbusula que 

permitisse As of-shore Cayman detenninar o sentido de voto das acc8es 

detidas pel0 ABN. Todavia, verificou-se que na Assembleia Geral do 

BCP de 15/03/2004 foi o (entiio) administrador do BCP Alexandre 

Alberto Bastos Gomes que exerceu os direitos de voto do ABN; 

(clhsula 3/j do anexo 2 "Product Conditions", a fls. 3322v; 3301, 8351, 

7378,8352,7607~, 7608, 10141-10143) 

e) em arnbos os contratos esta prevista uma cliusula Stop Loss Price, que 

protege o ABN do risco de mercado das acg8es BCP (clausula 1 do 

anexo 2 (Product Conditions), definigiio de "Stop Loss Price", a fls. 

6129 e Clausula 1, a fls. 3321); 

f )  o ABN protege-se, ainda, ao prever que se a S&P, a Moody's ou a Fitch 

baixassem o rating do BCP para niveis abaixo de "recomendaciio de 

investimento", o period0 de liquibiio das Notes iniciava-se; (clausula 

1 do anexo 2 (Product Conditions), definigiio de "Unwinding Start 

Date", a fls. 6130 e clbusula 1 do anexo 2 (Product Conditions), 

definigiio de "Unwinding Start Date", a fls. 332 1 v) 

g) em ambos os contratos esth previsto o direito de recompra das acq6es 

por parte das off-shore Cayman. (cliusula. 3/j (rights and procedures) 

do Anexo 2 (Product Conditions), a fls. 6132-61 33 e clhusula 3.1, a fls. 

331 1) 

101. As possiveis wmbinq8es dos eventos previstos contratualmente permitem delinear, A data 

da celebraqb de cada urn dos contratos, quatro cenhrios possiveis na data terminal do 

pen'odo de IiquidaqHo. De todos os cedrios resulta wna exuosicb ao risco w r  uarte das 

ofishore Cavman. (fls. 9 106v) 

102. 0 s  efeitos wntratuais dos contratos "ABN Notes" (que se produziram entre Novembro de 

2002 e Dezembro de 2004) foram sempre imputaveis ao BCP uma vez que foram 

celebrados (a 2911 1/2002 e 18/03/2003) entre as of-shore Cayman, o ABN AMRO e o 

BCP (no caso do contrato de 29/11/2002) ou a Servitrust (no caso do wntrato de 

18/03/2003). (fls. 61086146 e 6418-6452) Com efeito: 

a) as off-shore Cayman foram sempre veiculos do BCP - corno supra se 

demonstrou; 



Tribunal da Rela~to de bsboa 
Rua do Arsenal Letra G - 1100438 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Ernail: ~ ~ l i s b v a . t r . m l . o t  

(i) Moreira Rato, Joiio Bernardino Gomes e Ilidio Duarte Monteiro actuaram por 

conta do BCP; 

(ii) a 24/03/2004, Moreira Rato, Jofio Bemardino Gornes e Ilidio Duarte Monteiro 

cederam as suas posi~bes 21 Townsend Associates Corp. (que passa a deter as off- 

shore Cayman). Sucede que a Townsend Associates Corp. tambkm B uma 

sociedade (enth, detida pela Sevendale) veiculo do BCP - corno se dernonstra 

no Anexo 5 2I Decisb; (fls. 2414 e 2536,5973-5979,11384,115 15-1 1516) 

(iii) a Townsend Associates Corp. (i) a partir de 26/03/2004 passa a ser detida pela 

Edificios Atllntico, S.A. (doravante EA) - sociedade que melhor se identifica e 

descreve infra e no Anexo 6 B. Decisb -, (ii) sendo a partir de 23/06/2006 detida 

conjuntamente pela EA e pela CI (fls. 3554, 3555, 3556-3557, 5975v, 11558, 

11837, 11854-1 1855). Sucede aue a venda da Townsend Associates Corn 

niio foi uma venda efectiva (niio foi uma "true sale") - corno se demonstra 

infia; 

b) a Servitrust (sujeito no contrato ceiebrado, com o ABN, a 18/03/2003) sempre 

foi detida, directa ou indirectamente, pel0 BCP. (fls. 3387-3493) 

103. Em sintese: 

a) por for~a  dos contratos celebrados com o ABN, as 17 ofl-shore Cayman continuaram 

expostas aos riscos das awbes do BCP - a esfera juridica do BCP B que era afectada; 

(fls. 5973-5979) 

b) foram administradores do BCP (Jorge Manuel Jardim Gon~alves e Alexandre Alberto 

Bastos Gomes) que representaram o ABN nas Assembleias Gerais do BCP de 

24/02/2003 e 15/03/2004 (respectivamente) - apesar de no contrato celebrado a 

18/03/2003 n8o se prever, expressamente, o direito das ofl-shore Cayman exercerem os 

direitos de voto inerentes As ac~6es BCP detidas pelo ABN; (fls. 3301, 8351, 7378, 

8352,7607~, 7608,10141 -10143) 

c) os pagamentos finais (das Notes) foram feitos, entre 2911 112004 e 21/12/2004, pelo 

ABN B Sevendale que (corno injia se demonstra) B uma sociedade veiculo do BCP - 

sociedade que & era parte contratante e que nb tinha qualquer conedo, nesta data, 

corn a Townsend. (fls. 3302, 55 lv, 557v, 1487v, 902, 1542, 700v, 1728, 1893, 1015, 

8453) 
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ANEXO V 

Processo de Contra-Ordenaclo n." 4212008 

Secciio 2.04 

(a) A) Factualidade 

104. Foram constituidas, designadamente, as seguintes sociedades relacionadas com G6is 

Ferreira (doravante, tambkm designadas off-shore G6is Ferreira): 

105. (i) duns sociedades designadas por Somerset Associates Limited: 

a) uma, constituida, a 13/07/1998, na Tlha de Man (doravante, Somerset ou Somerset 

(Ilha de Man)); 

b) outra, constituida, a 26/07/2004, nas BVI (doravante, Somerset (BW) - sociedade, 

distinta d i constituida com o prop6sito de dar continuidade A 
primeira). 

106. A Somerset (nha de Man): 

a) foi constituida, a 13/07/1998, na Ilha de Man; 

b) era detida, a 05/10/1998, pelos accionistas fiduciiuios Burgundy Consultants e Island 

Management Services Limited (ambas sedeadas na Ilha de Man); 

c) era detida fiduciariamente, a 05/10/1998, por conta da Portman Associates Limited, 

sedeada nas BVI - sociedade detida, a 23/12/1999, por conta da Servitrust - Trust 

and Management Services S.A.; 

d) solicitou a atniuigb de uma facilidade de crkdito ao BCP para a aquisiqb de titulos 

cotados na Bolsa de Valores de Lisboa no montante de € 40 

despacho favodvel a 17/02/2000 e foi concedido a 18/02/2000; 
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excedeu o limite de crbdito concedido, o que foi regularizado pel0 BCP a 

071 12/2000; @&&$) 

celebrou, a 18/02/2000, um contrato nos termos do qual mandatou o BCP para 

apljcar em activos financeiros o saldo disponjvel da conta, sendo o BCP totalmente 

livre de fazer investimentos e desinvestimentos; ffl@as@ 
o Conselho de Administrapb deliberou, a 01/12/2001, conferir poderes a Valerie 

Sirnpson e a Arabella Isola para, junta ou separadamente, abrirem, movimentarem e 

encerrarem contas banchias em qualquer subsidihria do BCP, em Portugal ou em 

qualquer outro pais; Fa&%&?) 
solicitou ao BCP m a  diminuiqb do limite a descoberto para € 37 milhBes - o que 

foi despachado favoravelmente a 27/03/2002; 

par despacho de 31/07/2002 foi aprovado um aumento do limite de credit0 para 43 38 

milh6es - facilidade de crbdito que foi renovada por despacho de 26/08/2002; ($w: 
3B 
solicitou ao BCP, a 14/03/2003, um aumento do ernprbstimo de € 40 milh6es (que lhe 

havia sido concedido a 18/02/2000) para € 41 milh6es - que lhe foi concedido a 

solicitou o aumento do limite de credit0 para € 41 milh6es - o que foi despachado 
. 9-f w. A 

favoravelmente a 2 1/03/2003; cm&> 
solicitou ao BCP, a 12/09/2003, a renovwb do credit0 no valor de € 41 milh6es - o 

que foi despachado favoravelmente a 17/09/2003; 63 
celebrou, a 25/09/2003, corn o BCP, um contrato de descoberto banciirio no valor de 

€ 41 milh6es (renovando o cr&ito); rmm 
solicitou a renovapb do limite do crMito no valor de € 41 milhbes - o que foi 

despachado favoravelmente a 23/03/2004; 

celebrou, a 30/07/2004, com o BCP e a Somerset (BVI) um Assignment Agreement 

nos termos do qual a Somerset (Ilha de Man) cede os montantes em divida ao BCP e 

a sua posi@o contratual ?i Somerset (BVI), que a aceita (com o consentimento do 

renovou o crkdito, junto do BCP, a 26/09/2005; 

celebrou, a 31/07/2006, com o BCP e com o BCP Bank & Trust Company, Ltd. um 

Credit Assignment Agreement nos termos do qual o BCP cede ao BCP Bank & Trust 

Company, Ltd. crMitos devidos pela Somerset que, a 31/07/2006, atingem € 

27.390.368,28. 

625 



107. A Somerset (Bvr): 

a) foi constituida, a 26/07/2004, nas BVI; 

b) era detida, a 26/07/2004, pela Island Management Services Limited e pela Burgundy 

Consultants Limited, por conta da Portman Associates Limited -sociedade detida, a 

23/12/1999, por conta da Servitrust - Trust and Management Services S.A.; r@ 

C) abriu conta junto do BCP Bank & Trust Company (Cayman) Limited (atravks de 

documento G o  datado); 

d) a 06/03/2000 emite procura~iio a Jardim Gonpilves e Christopher de Beck (na 

audncia do primeiro) para sua representack na Assembleia Geral do BCP de 

15/03/2000; 

e) a 26/02/2004, emite procura@o a Jardim Goncalves e Christopher de Beck (na 

audncia do primeiro) para sua representqb na Assembleia Geral do BCP de 

15/03/2004; 

f) celebrou, a 30/07/2004, com o BCP e a Somerset (Ilha de Man) urn Assignment 

Agreement nos termos do qual a Somerset (Ilha de Man) cede os montantes em divida 

ao BCP e a sua posicb contratual ti Somerset (BVI), que a aceita (corn o 

consentimento do BCP); 

g) solicita ao BCP financiamento no valor de € 28 milhbes - o que B despachado 

favoravelmente a 24/07/2006; 

h) emitiu, a 16/08/2006, procura~ao ao BCP para em seu nome praticar todos os actos 

necesshios A subscri@To, aquisi~iio, transmissb e resgate de valores mobilikios, 

podendo assegurar a representa~lo do mandatario em Assembleia Gerais de 

Sociedades de que o mesmo seja accionista, bem como celebrar neg6cios consigo 

mesmo, em representaflo do mandathrio, e substabelecer em entidade id6nea os 

poderes que h e  s b  conferidos; 

i) solicitou ao BCP que aceitasse receber os crkditos resultantes do Credit Assignment 

Agreement celebrado a 31/07/2006 com o BCP Bank & Trust Company Ltd., isto 8, o 

BCP Bank & Trust Company, Ltd. cede ao BCP os craitos que lhe slo devidos pela 

Somerset (BVI) que, a 16/08/2006, atingem € 27.457.456,42 - o que foi despachado 

favoravelmente pel0 BCP a 1 1 /08/2006; 

j) celebrou, a 16/08/2006, urn Credit Assignment Agreement corn o BCP Bank & Trust 

Company Ltd. e com o BCP nos termos do qual este cede ao BCP (que aceita) os 

cdditos que h e  siio devidos pela Somerset (BVI) que, a 16/08/2006, atingem € 

27.457.456,42; 
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k) solicitou a renovagHo por 12 meses da facilidade de crkdito - o que foi despachado 

favoravelmente pelo BCP a 08/09/2006; @$g&) 

1) celebrou corn o BCP, a 27/09/2006, uma modificagao A cliusula do contrato de cessb 

de crkditos celebrado a 16/08/2006 entre o BCP Bank & Trust Company Ltd., o BCP 

e a Somerset (BVI), passando o descoberto mfiximo a ser fixado em € 28.500.000; 

m) os crkditos do BCP sobre a Somerset (BVI), no montante de € 28.784.407,06, foram 

cedidos pel0 BCP A Intrum Justitia Debt Finance, A.G., a 28/02/2007, pel0 prego 

global de € 320.000,00; [fl&qw?&ye 

n) a 03/04/2007 a Intrum Justitia Debt Finance, A. G. emite recibo de quita@o t3 

Somerset (BVI) no valor de € 340.000,OO; (@%3 

0)  o valor pago A Intrum Justitia Debt Finance, A.G. acarretou um agravamento do 

descoberto bancfirio em divida ao BCP; ta&w j 

p) a 31/08/2007 entrou em process0 de liquidafio. 

108. Note-se que, apesar do BCP ter identificado a Somerset (sem, contudo, identificar qua1 das 

duas) como entidade relacionada corn Goes Ferreira, a verdade k que 60 hB (sequer) 

documento algum que titule Gbis Ferreira dou Bessa Monteiro como beneficidrios 

econbmicos daquelas sociedades off-shore: o h i m  documento por estes subscrito - carta 

que instrui o encerramento destas off-shore - foi assinado por lapso, como o prbprio Gbis 

Ferreira declarou perante a CMVM. ftm@$ 

109. (ii) Hendry (International) Limlted (doravante, Hendry): 

a) foi constituida, a 2511 1/1996, em Gibraltar; 

b) abriu conta banciuia junto do BCP a 27/12/1996, ficando autorizados a movimentar 

essa conta Gbis Ferreira e Bessa Monteiro (que sHo indicados como 

benefici&rios/donos da sociedade); 

C) solicitou ao BCP abertura de uma conta de depbsito h ordem com um limite de 

descoberto associado de 600 mil contos, para operafles a garantir corn titulos - o que 

k despachado favoravelmente a 30/12/1996; 

d) era detida fiduciariamente, a 02/06/1997, pela sociedade Fiduciary Trust Limited, por 

encargo da Portman Trust Services Ltd.; 



e) era detida fiduciariamente, a 02/06/1997, pelas sociedades Fiduciary Trust Limited e 

Fiduciary Nominees Limited, por conta de G6is Ferreira e Bessa Monteiro; 9 

f) o Conselho de Administra~b deliberou, a 02/06/1997, conferir poderes a G6is 

Ferreira e Bessa Monteiro para, junta ou separadamente, abrirem, movimentarem e 

encerrarem contas banctirias em qualquer subsidihria do BCP, em Portugal ou em 

qualquer outro pais; 

g) celebrou, a 20/08/1997, urn contrato com o BCP nos termos do qual mandatou o BCP 

para aplicar em activos financeiros o saldo disponivel da conta, sendo o BCP 

totalmente livre de fazer investimentos e desinvestimentos; 

h) a 19/03/2001 emite procurqao a Jardim Gonq~lves e Pedro Libano Monteiro (na 

audncia do primeiro) para sua representqb na Assembleia Geral do BCP de 

i) a 04/03/2002 emite procurqb a Jardim GonqIlves e Pedro Libano Monteiro (na 

audncia do primeiro) para sua representapb na Assembleia Geral do BCP de 

18/03/2002; 

j) por despacho de 27/03/2002 foi aprovada a diminuipb da linha de descoberto 

concedida 1 Hendry de € 91 milh6es para € 67,7 milhses. 0 s  despachos de 

31/07/2002, 27/09/2002,26/03/2003 aumentaram o limite para € 68,7 milhties, € 69,5 

milhfres e € 75 milhbes respectivamente. Posteriormente o limite foi reduzido para € 

72 milh6es @or despacho de 17/09/2003), € 55 milhks (despacho de 11/10/2004) e € 

52 milh6es (despacho de 3 1/12/2004), tendo este liltirno sido renovado por despacho 

k) a 31/01/2003 emite procuraflo a Jardim Gongalves e Christopher de Beck (na 

audncia do primeiro) para sua representapb na Assembleia Geral do BCP de 

24/02/2003; 

1) a 26/09/2003 celebmu com o BCP urn contrato de descoberto banchi0 ("'overdraft 

facilfy") que a 3 1/07/2006 atingia € 51.832.280,73; 

m) celebrou a 26/09/2003 com o BCP wn contrato de descoberto banchrio no valor de € 

91 milhBes (renovando o crbdito); 

n) a 26/02/2004, emite procuraqilo a Jardim Gonpalves e Christopher de Beck (na 

au&ncia do primeiro) para sua representqb na Assernbleia Geral do BCP de 

15/03/2004; 

0)  celebrou, a 31/07/2006, corn o BCP e corn o BCP Bank & Trust Company, Ltd. um 

Credit Assignment Agreement nos t e r n s  do qual o BCP cede ao BCP Bank & Trust 

Company, Ltd. craitos devidos pela Hendry que atingem € 51.832.280,73; 

rn 
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p) celebrou, a 16/08/2006, corn o BCP Bank & Trust Company, Ltd. e corn o BCP urn 

Credit Assignment Agreement nos termos do qua1 o BCP Bank & Trust Company, 

Ltd. cede ao BCP (que aceita) crbditos devidos pela Hendry que atingem € 

5 1.959.236,OO; rflfs@f$$$) 

q) emitiu, a 16/08/2006, procuraqIo ao BCP para em seu nome praticar todos os actos 

necesshrios A subscriplio, aquisiplo, transmisslo e resgate de valores mobiliiuios, 

podendo assegurar a representaglo do mandatltrio em Assembleia Gerais de 

Sociedades de que o mesmo seja accionista, bem como celebrar negbcios consigo 

mesmo, em representagio do mandathio, e substabelecer em entidade id6nea os 
P "YI 

poderes que h e  s b  conferidos; (~fl,~Kf 

r) solicitou ao BCP urna renovaca'o da facilidade de crddito, passando o montante 

mutuado de € 52.000.000 para € 53.000.000 - o que foi despachado favoravelmente a 

08/09/2006; CflKwM 

S) os crkditos do BCP sobre a Hendry, no montante de € 52.873.801,53, foram cedidos 

pelo BCP A Intrum Justitia Debt Finance, AG, a 3011 112006, pel0 prepo global de € 

622.000,OO; 

t) a 29/12/2006 a Intrum Justitia Debt Finance, A.G. emite recibo de quitaglo A Hendry 

no valor de € 660.000,OO; 

u) o valor pago A Intrum Justitia Debt Finance, A.G. acarretou urn agravamento do 

descoberto bandrio em divida ao BCP. rm 

1 10. (iii) Sherwell International Limited (doravante, Sherwell): 

a) foi constitufda, a 1611 211 996, em Gibraltar; 

b) era detida fiduciariamente, a 1611 211 996, pela sociedade Fiduciary Nominees Limited; 

C) solicitou ao BCP abertura de uma conta de depbsito A ordem corn urn limite de 

descoberto associado de 700 mil contos, para opera@es a garantir corn titulos - o que 

B despachado favoravelmente a 301 1211 996; 

d) abriu conta banchria no BCP, a 07/01/1997, ficando autorizados a movimentar essa 

conta Gbis Ferreira e Bessa Monteiro - que siio indicados como beneftciririos/donos 

da sociedade; 



e) celebrou, a 07/01/1997, um contrato com o BCP nos termos do qual mandatou o BCP 

para aplicar em activos financeiros o saldo dispodvel da conta, sendo o BCP 

totalmente livre de fazer investimentos e desinvestimentos; 

f) era detida fiduciariamente, a 02/06/1997, pela sociedade Fiduciary Trust Limited, por 

encargo da Portman Trust Services Ltd.; 

g) era detida fiduciariamente, a 02/06/1997, pelas sociedades Fiduciary Trust L i t e d  e 

Fiduciary Nominees Limited, por conta de G6is Feneira e Bessa Monteuo; f&$p4 

h) o Conselho de Adrninistr~b deliberou, a 02/06/1997, conferir poderes a G6is 

Feneira e Bessa Monteuo para, junta ou separadamente, abrirem, movimentarem e 

encerrarem contas banchrias em qualquer subsidihia do BCP, em Portugal ou em 

qualquer outro pafs; 

i) solicitou ao BCP a alteraqb do period0 de contagem de juros de trirnestral para 

mensal - o que foi despachado favoravelrnente a 09/09/1997; 

j) celebrou, a 2411 1/1997, um contrato de cumprimento com sub-rogqlo, com o BCP 

International Bank Limited (emitente) e o BCP, atravks do qual a Sherwell se obrigou 

perante o emitente, nas datas e quantidades que por este fossem indicadas, a transferir 

para investidores (First Options of Chicago, Inc., Deutsche Morgan Grenfell, Inc., 

Smith Barnet e Cede & Co.), ou para entidades por estes indicadas, aqbes ordinhias 

emitidas pelo BCP, sub-rogando-se nos respectivos direitos; 

k) solicitou o aumento do limite a descoberto para 900 mil contos - o que foi despachado 

favoravelmente a 27/07/1998; 

1) solicitou o aumento do limite a descoberto para 3,5 milhbes de contos - o que foi 

despachado favoravelmente a 28/09/1999; 

m) celebrou com o BCP, a 29/10/1999, um contrato nos termos do qual compra ao BCP 

(que vende) 2.837.250 ac@es do Banco Portugu6s do Atlhtico; 

n) solicitou o aumento do limite a descoberto para 20 milhbes de contos - o que foi 

despachado favoravelmente a 01/02/2000; 

0)  a 21/02/2000 emite procurat$io a Jardim Gon~alves e Christopher de Beck (na 

audncia do primeiro) para sua representqiio na Assembleia Geral do BCP de 

28/02/2000; 

Por lapso mencionou-se na Acusqb  que a 29/02/2000 a Sherwell emite procuraglo a 

Jardim Gon~alves e Christopher de Beck (na ausencia do primeiro) para sua 

representaw na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2000. Na verdade a procuraflo 

foi emitida pela Millennium - conforme foi detectado oficiosamente pela CMVM 
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p) a 28/09/2000 emite procuraglo a Jardim Gongalves e Christopher de Beck (na 

augncia do primeiro) para sua representack na Assembleia Geral do BCP de 

1611 0/2000; t(a$@lq&$] 
Por lapso mencionou-se na AcusagBo que a 12/03/2001 a Sherwell emite procuragiio a 

Jardim Gongalves e Filipe Pinhal (na auskncia do primeiro) para sua representaggo na 

Assembleia Geral do BCP de 26/03/2001. Na verdade a procuragb foi emitida pela 

Dazla - conforme foi detectado oficiosamente pela CMVM &a&%@,@$) 
q) a 19/03/2001 emite procuragb a Jardim Gongalves e Pedro Libano Monteiro (na 

augncia do primeiro) para sua representagb na Assembleia Geral do BCP de 

26/03/200 1; [$&gaq&) 

r) a 04/03/2002 emite procuraggo a Jardim Gongalves e Pedro Libano Monteiro (na 

audncia do primeiro) para sua representqb na Assembleia Geral do BCP de 

18/03/2002; &grQd):$$81) 

S) solicita ao BCP a diminuigb do limite a descoberto para€ 48.600.000 - o que k aceite 

pel0 BCP a 27/03/2002; r@;@mBiga) 
t) solicita ao BCP o aumento do limite a descoberto para € 49.600.000 - o que 15 aceite 

pelo BCP a 3 1/07/2002; (fl$m:s$@) 
u) solicitou ao BCP, a 28/01 12003, a renovagib e aumento do limite de crkdito para € 5 1 

milhbes; 

V) solicitou ao BCP a renovaglo do cruito de € 51 milhbes - o que foi despachado 

favoravelmente a 30/01/2003; 

W) a 31/01/2003 emite procuraggo a Jardim Gon~alves e Christopher de Beck (na 

audncia do primeiro) para sua representagb na Assembleia Geral do BCP de 

24/02/2003; 

X) solicitou ao BCP, a 18/08/2003, a renovwb do crkdito de € 51 milhbes - o que foi 

aceite pel0 BCP; %b?j 

y) renovou o crkdito, junto do BCP, a 21/08/2003; 

Z) celebrou a 26/09/2003, com o BCP, um contrato de descoberto bandrio no valor de € 

100 milhbes (renovando o cddito); 

aa) solicitou ao BCP a renovafio do cruito de € 5 1 milhC5es (aumentando o limite para € 

52,5 milh8es) - o que foi despachado favoravelmente a 19/01/2004; 



bb) emite procuraflo a Jardim Gon~lves  e Christopher de Beck (na ausdncia do primeiro) 

para sua representaglo na Assembleia Geral do BCP de 15/03/2004; 3 
CC) solicitou a diminuigb do limite a descoberto para € 38 milhbes - o que foi 

despachado favoravelmente a 3 111 2/2004; 

dd) solicitou a renovqb do crkdito de € 38 milhbes - o que foi despachado 

favoravelmente a 29/07/2005; 

ee) solicitou a renovaglo e aumento do limite de credito para € 40.500.000 - o que foi 

despachado favoravelmente a 1 1/07/2006; 

ff) celebrou, a 31/07/2006, corn o BCP Bank & Trust Company, Ltd. e corn o BCP um 

Credit Assignment Agreement nos termos do qual o BCP cede ao BCP Bank & Trust 

Company, Ltd. creditos devidos pela Sherwell; 

gg) celebrou, a 16/08/2006, corn o BCP Bank & Trust Company, Ltd. e com o BCP urn 

Credit Assignment Agreement nos termos do qual o BCP Bank & Trust Company, 

Ltd. cede ao BCP creditos devidos pela Sherwell que atingem € 38.377.638,87; {@, 

hh) os cr6ditos do BCP sobre a Sherwell, no montante de € 41.228.312,08, foram cedidos 

pel0 BCP h Branimo - Promo~lo lmobilibria, Unipessoal, Lda., a 31/07/2007, pel0 

prego global de € 460.000,OO; 

ii) a 24/08/2007 a Branimo - Promoclo Imobilifuia, Unipessoal, Lda. emite recibo de 

quitaflo B Sherwell no valor de € 500.000,OO; 

jj) o valor pago B Branimo - Promogb Imobilitlria, Unipessoal, Lda. acarretou urn 

agravamento do descoberto banctlrio em dfvida ao BCP. 

1 1 1. A Branirno - Promogb Imobilifuia, Unipessoal, Lda. 6 uma sociedade detida por Vasco 

Pinheiro Novais Branco, que 6 urn dos beneficirjrios econbmicos da Dazla Limited, entre 

28/04/1999 e 09/12/2003, sociedade que intervkm na transmutaglo das perdas assumidas 

pelas off-shore Cayman (a partir de 29/03/2004) - conforme se demonstra no Anexo 6 h 

Decislo. 

1 12. (iv) Sevendale Investments (International) Limited (doravante, Sevendale): 

a) foi constituida, a 1811 2/1996, em Gibraltar; 

b) era detida fiduciariamente, a 1811 2/1996, pela sociedade Fiduciary Nominees Limited; 

C) abriu conta bancfuia junto do BCP, a 07/01/1997, ficando Gbis Ferreira e Bessa 

Monteiro autorizados a movimenth-la; 
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d) celebrou, a 07/01/1997, um contrato com o BCP nos termos do qua1 mandatou o BCP 

para aplicar em activos financeiros o saldo disponlvel da conta, sendo o BCP 

totalrnente livre de fazer investimentos e desinvestirnentos; 

e) solicitou ao BCP a abertura de urna conta de depbsito A ordem com um limite de 

descoberto associado de 750 mil contos, para opera@es a garantir com titulos - o que 

foi despachado favoravelmente a 18/02/1997; (@,"&a 
f) abriu conta banchria no BCP a 07/04/1997, ficando autorizados a movimentar essa 

conta Gbis Ferreira e Bessa Monteiro - que sHo indicados corno bene/cicirios/donos 

da sociedade; m@=s$j 

g) detida fiduciariarnente, a 02/06/1997, pela sociedade Fiduciary Trust Limited, por 

encargo da Portman Trust Services Ltd.; 

h) era detida fiduciariamente, a 02/06/1997, pelas sociedades Fiduciary Trust Limited e 

Fiduciary Nominees Limited, por wnta de Gbis Ferreira e Bessa Monteiro, a 

i) o Conselho de AdministrqZo deliberou, a 02/06/1997, conferir poderes a G6is 

Ferreira e Bessa Monteiro para, junta ou separadamente, abrirem, movimentarem e 

encerrarem contas banchrias em qualquer subsidihria do BCP, em Portugal ou em 

qualquer outro pais; tmmfi 
j) solicitou o aumento do limite de descoberto para 900 mil contos - o que B despachado 

favoravelmente a 26/07/1 998; 

k) solicitou o aumento do limite de descoberto para 3,s milh8es de contos - o que B 

despachado fhvoravelmente a 17/08/1998; 

1) solicitou, a 20/02/2000, a atniuifio de uma linha de descoberto no rnontante mhximo 

de € 96 milhaes; [%m) 
m) em Dezembro de 1999 e Janeiro de 2000 o rnontante a descoberto era superior A linha 

de cr6dito aprovado pel0 que o BCP ratificou superiormente esta situa~iio; [&&= 

n) a 06/03/2000 emitiu procura@io a Jardim Gonplves e Christopher de Beck (na 

audncia do primeiro) para sua representa~iio na Assembleia Geral do BCP de 

15/03/2000; 

0)  a 28/09/2000 emitiu procura@o a Jardim Gonplves e Christopher de Beck (na 

audncia do primeiro) para sua representa@o na Assembleia Geral do BCP de 

1 611 0/2000; 



p) a 19/03/2001 emitiu procuraggo a Jardim Gonplves e Christopher de Beck (na 

audncia do primeiro) para sua representaqgo na Assembleia Geral do BCP de 

26/03/2001 ; 

q) em Novembro de 2001 o montante a descoberto era superior ii linha de crkdito 

aprovado pelo que o BCP ratificou superiormente esta situaflo, aprovando o aumento 

do limite de descoberto para € 992 milhbes; 

r) a 04/03/2002 emitiu procura@o a Jardirn Gonpalves e Pedro Libano Monteiro (na 

audncia do primeiro) para sua representaqb na Assembleia Geral do BCP de 

18/03/2002; 

S) a 31/01/2003 emitiu procuraflo a Jardim Gonplves e Christopher de Beck (na 

audncia do primeiro) para sua representqh na Assembleia Geral do BCP de 

24/02/2003; 

t) solicitou o aumento do limite de descoberto para € 105 milhbes - o que foi decidido a 

03/02/2003; 

u) a 22/07/2003 o BCP renovou o crkdito de € 105 milhbes; 

V) celebrou a 29/07/2003 com o BCP urn contrato de descoberto banchrio no valor de € 

96 milhaes (renovando o crkdito); 

W) renovou o crkdito de € 105 milhbes, junto do BCP, a 19/01/2004; 

x) promoveu a constituipio das sociedades: Flepo Group Limited (a 24/02/2004) e 

Townsend Associates Corporation (a 03/03/2004); 

y) a 26/02/2004, emitiu procuraeo a Jardim Gongalves e Christopher de Beck (na 

audncia do primeiro) para sua representaqb na Assembleia Geral do BCP de 

15/03/2004; 

2)  entre 2911 112004 e 21/12/2004, a Sevendale recebeu das off-shore Cayman um total 

de € 125.577.672,32 (que correspondem ao produto da venda das Notes e A 

transferhcia de saldos positivos das o&hore Cayman) - como supra melhor se 

demonstrou no Anexo 4; 

88) a 28/12/2004 a Sevendale transferiu € 1,6 milhaes para a Sherwell, € 2,l milh6es 

para a Hendry, € 1.237.324,22 para a Somerset BVI e, a 29/12/2004, € 41,7 milhbes 

para a Townsend (nurn total de € 46.637.324.22); 

bb) foi cancelada a 03/01/2005. 

1 13. (v) Townsend Associates Corp. (doravante, Townsend): 

a) foi constituida, a 03/03/2004, nas BVI, pela Sevendale; 
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b) era detida, atd 25/03/2004, pela Sevendale; t@#$m 
pa: ' r 

C) era detida, a partir de 26/03/2004, pela EA; 

d) recebeu transferencias da Geafield (de € 50.436.900,93), da Meadowcroft (de € 

10.338.844,88), da Osterdal (de € 15.852.406,15) e da Daman (de € 23.471.888,84) 

em 30/03/2004, corn data-valor de 24/03/2004. Ou seja, as transferencias das sub- 

holdings Cayman d o  feitas na ante-vCspera da aquisipb da Townsend pela EA; r$i. 

e) era detida maioritariamente, a partir de 23/06/2006, pela CT (Comercial Imobilihria, 

S.A.): a CI passa a deter 44.000 acpbes da Townsend, correspondentes a uma 

participaGo de 88%, e a EA a deter 6.000 acpbes da Townsend, correspondentes a 

f) foi registada a sua dissolupito a 11/12/2007 - tendo a Comercial Imobilihia, S.A. 

recebido urn produto de liquidaplo de € 180.701,5 1. 9 

114. As off-shore Gbis Ferreira (Sherwell, Hendry e Sevendale) com os financiamentos supra 

dcscritos, obtidos junto do BCP, adquiriam: 

a) sobretudo, acfles BCP (entre Abril de 1999 e Dezembro de 2004 - n b  tendo 

nas em 2003); 

b) adicionalmente, awbes (i) de sociedades que eram dorninadas pel0 BCP (awi3es 

BPA), (ii) de sociedades que vieram a ser adquiridas pel0 BCP (v.g. aqbes BPSM, 

EM, Imphio), (iii) e de sociedade sobre a qua1 o BCP veio a lanpar OPA (Heller 

Factoring Portuguesa, S.A.); 9 

C) residualrnente, ac@es Banif, SGPS, Banco Espirito Santo e BPI. 

115. As off-shore Gbis Ferreira identificadas no quadro seguinte subscreveram, em 2000, 

aumentos de capital do BCP, nos seguintes montantes: 



116. 0 montante total das perdas sofi-idas pelas ofjlshore Gbis Ferreira atingiu, at6 A data das 

cesdes de cr6ditos operadas pelo BCP, o montante de € 12 1.483.01 6. 

1 17. As off-shore Gbis Ferreira nunca pagaram ao BCP os juros correspondentes A utiliza~Bo dos 

descobertos banchrios (supra descritos). A medida que os juros eram cobrados os 

financiamentos concedidos pelo BCP As of-shore Gbis Ferreira foram incrementados no 

mesmo montante. No entanto, o BCP registou como proveitos esses juros. 

1 18. 0 s  (enGo) administradores do BCP Antbnio Rodrigues e Alipio Dias: 

a) comunicaram AS off-shore Somerset (BVI) e Sherwell a cesslo de crkditos; 

b) constituiram Joaquim Gomes da Costa procurador do BCP para outorgar o contrato de 

c e s l o  de cr6dito relativo As dividas da Hendry (perante o BCP). 

119. 0 BCP, apesar de ter cedido os seus cr6ditos sobre as ofjlshore Somerset BVI, Hendry e 

Sherwell, possui as declara@es de quitaqb das dividas emitidas, a 03/04/2007,29/12/2006 

e 24/08/2007 (respectivamente), pela Intrum Justitia Debt Finance, A.G. e pela Branimo - 

PromoHo Imobilihria, Unipessoal, Lda. - o que tambkm evidencia que estas off-shore 

pertenciam, de facto, ao BCP. 

120. Em acdscimo, existe uma offlshore Gbis Ferreira que tem urn -: 

12 1. A Victory Capital Investments Limited (doravante, Victory): 
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a) foi constituida, a 16/12/1994, nas BVI; t~~# / f% 
b) era detida, a 22/12/1994, fiduciariamente ao portador; ~&S@J 
C) o Conselho de Adrninistwiio deliberou, a 22/12/1994, conferir poderes a G6is Ferreira 

e Bessa Monteiro para, junta ou separadamente, abrirern, movimentarern e encerrarem 

contas bandrias em qualquer subsidibria do BCP, em Portugal ou em qualquer outro 

pais; ~MSBKB~ 
d) celebrou, a 31/05/2000, um contrato de abertura de credito com o BCP (mutuante) de € 

3.741.000, que prevE a constituiciio de penhor de a ~ 8 e s  a favor do BCP, corn urn grau 

de cobertura de 120% (como garantia); (fl_i$& 

e) celebrou, a 31/05/2000, urn contrato de abertura de cr8dito com o BCP (mutuante) de € 

750.000, que preve a constituipb de penhor de acfles a favor do BCP, com um grau de 

cobertura de 113% (como garantia); ~ @ . ~ ~ $ y ~ ~ & * @ ~ @  

f) celebrou, a 31/05/2000, urn contrato de penhor de titulos nos termos do qua1 constitui 

penhor a favor do BCP, como garantia das responsabilidades assumidas, at8 ao 

montante de € 750.000; fu;alpyg~$j 

g) celebrou, a 28/09/2000, urn contrato de penhor de titulos nos termos do qua1 constitui 

penhor a favor do BCP, como garantia das responsabilidades assumidas, at6 ao 

montante de € 3.74 1.000; [flfa'@&ia 
h) celebrou, a 06/09/2002, um contrato de abemua de credit0 com o BCP (mutuantc) de € 

4.500.000, que prev8 a constitui@o de penhor de acq8es a favor do BCP, com um grau 

de cob- de 1 10% (como garantia); 

i) era detida, a 27/08/2004, pelo accionista fiducihririo Burgundy Consultants Limited; mi 
m 

j) era detida fiduciariamente, a 27/08/2004, por conta de G6is Ferreira e Bessa Monteiro. 

122. Pelos financiamentus concedidos, o BCP: 

a) cobrou juros e comiss6es As 08-shore G6is Ferreirsl; 3 

b) todavia, as off-shore G6is Ferreira nunca pagaram ao BCP os juros correspondentes B 

utilizacb dos descobertos bancfirios. Com efeito, medida que os juros eram 

cobrados, os financiamentos concedidos pelo BCP Bs ofl-shore Gbis Ferreira foram 



incrementados no rnesmo montante - no entanto o BCP registou como proveitos esses 

c) os crkditos do BCP sobre a Somerset (BVI), Hendry e Sherwell foram cedidos pelo 

BCP a entidades terceiras (Intrum Justitia Debt Finance, A.G. ou Branimo - 

Promopgo Imobili4ria, Unipessoal, Ma.) por valores residuais, sem qua 

ito por park do BCP - conforme supra descrito. 

(6) B} Instrumentalidude 

123. Embora estas off-shore niio apresentem o grau de uniformidade das off-shore Cayman, t2m 

no entanto bastantes elernentos comuns entre si. 

124. Assim, as duas Somerset entre si: 

125. Tgualmente, as duas Somerset e a Sherwell t6m estruturas comuns: 
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126. A Somerset (BVI), a Hendry e a Sherwell: 
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As sociedades Somerset (Ilha de Man), Somerset (BVT), Hendry, Sherwell, Sevendale e 

Townsend, apesar de identificadas pel0 BCP como off-shore G6is Ferreira, eram, na 

verdade, sociedades veiculo do BCP ~f i~%~@$$~&j .  Com efeito: 

a) relativamente i s  sociedades Somerset nlio hh (sequer) documento algum que titule 

Gbis Ferreira elou Bessa Monteiro como beneficihrios econbmicos daquelas 

sociedades off-shore (uma vez que o f i ~ c o  documento por estes subscrito -- carta que 

instrui o encerramento destas of-shore - foi assinado por lapso, como o prhprio Gbis 

Ferreira declarou perante a CMVM); ff@f%r$$it"&gm 

b) as sociedades Somerset s b ,  alihs, detidas fiduciariamente pela Portman Associates 

Limited - sociedade detida pela Servitrust; 

C) o BCP beneficiava de arnplos poderes discricionbrios para a tomada de decisbes de 

investimentos em valores rnobiliMos nas supra identificadas off-shore Gbis Ferreira - 

que executou atravks da DRI (Direc~Ho de Rela~aes corn os Investidores); (&#!f&i 

d) Gbis Ferreira e Bessa Monteiro nunca tomaram qualquer decisb de investirnento; &lk! 

e) o BCP concedeu avultados financiamentos (como supra foi descrito) As supra 

identificadas off-shore Gbis Ferreira; ($@ 

f) o patrimbnio &s off-hores Gbis Ferreira foi adquirido exclusivamente atravks dos 

financiamentos que lhes forarn concedidos pelo BCP, n8o tendo existido qualquer 

contribuifio de recursos prbprios de terceiros (nem sequer de Gbis Ferreira ou Bessa 

Monteiro) para estas sociedades off-shore, nem tendo sido prestadas quaisquer 

garantias por terceiros ao BCP; 

g) Gbis Ferreira e Bessa Monteiro n8o respondiam sequer de modo supletivo pelos riscos 

associados As potenciais perdas incomdas na actmqIo por park do Banco ao abrigo 

do rnandato de gestiio. Com efeito, as sociedades off-shore apresentavam para garantia 

os financiamentos concedidos pelo prbprio BCP; 

h) nio foi formalizada qualquer gmntia (v.g. penhor ou c a u ~ b )  a favor do BCP; 



i) o tratamento dado, pel0 BCP, Bs supra mencionadas off-shore G6is Ferreira contrasts 

claramente com aquele que foi dado, pel0 BCP, B Victory. Relativamente a esta riltirna 

o grau de cobertura aprovado foi, no minimo, de 1 lo%, tendo sido celebrados vBrios 

contratos de penhor de titulos; I@ 

j) as off+hore G6is Ferreira, corn financiamento obtido junto do BCP, adquiriram quase 

exclusivamente, acfles BCP (entre Abril de 1999 e Dezembro de 2004); 8 
i 

k) os cdditos do BCP sobre a Somerset (BW), Hendry e Sherwell (no valor de € 

122.886.520,7) foram cedidos a entidades terceiras (Intnun Justitia Debt Finance, 

A.G. e Branimo - Promoph ImobiliMa, Unipessoal, Lda.), sem prbvia tentativa de 

recuperqlo de crbdito, por valores muito inferiores aos valores em divida (€ 

1) o valor pago pelo off-shore Somerset (BVI), Hendry e Sherwell B Intnun Justitia Debt 

Finance, A.G. e B Branimo - Promopb ImobiliBria, Unipessoal, Ma. (em fUnFb da 

cesslo de crkditos que se descreveu) acarretou urn agravamento do descoberto 

bancdrio em divida ao BCP por parte das sociedades Somerset (BVI), Hendry e 

Sherwel 1; 

@m 
m) entre 2911 112004 e 21/12/2004, a Sevendale recebeu das of-shore Cayman um total 

de € 125.577.672,32 (que correspondem ao produto da venda das Notes e A 

transferencia de saldos positivos das off-shore Cayman) - como supra melhor se 

demonstrou no Anexo 4 h Decislo. A transferhcia realizada pelas 17 of-shore 

Cayman para a Sevendale nlo implicou qualquer contrapartida desta, nem sequer foi 

celebrado qualquer neg6cio subjacente que justifique esta operqb.  Como nZo b 

verosimil que esta transfersncia fosse uma liberalidade, isto significa que o BCP 

tratava indiferenciadamente tanto as of-shore Cayman como as off-shore G6is 

Ferreira (corn excepflo da Victory) - todas estas of-shore eram veiculos pr6prios do 

BCP; 

n) o prbprio Gbis Ferreira declarou, perante a CMVM, que a sua actua@o nas sociedades 

ofl+hore supra referidas niio foi feita no seu interesse mas, sim, no interesse do BCP. 
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ANEXO VI 

Processo de Contra-Ordenaqgo n." 4212008 

Sec~iio 2.05 V- . - - . ., . 
(a) A) Factualidade 

128. Entre 29/03/2004 e 31/12/2007, as perdas sofiidas pelas 17 off-shore Cayman, ocultadas 

dos documentos de prestapiio de contas do BCP, foram transmutadas (atravks de operw6es 

relacionadas com o sector imobilihrio) com vista A sua diluipgo e absorflo pelo BCP - 

como infia se demonstra. 

a) 0peraqo"e.s Societcirias 

129. 0 s  principais agentes intervenientes (aldm do BCP) na vertente imobiliriria foram: 

130. (i) A Dazla Limited (doravante, Dazla): 

a) foi constituida, a 09/04/ 1999, nas BVI; 

b) era detida fiduciariamente, a 28/04/1999, pela Island Management Services Limited e 

pela Burgundy Consultants Limited, por conta de Andrzej F. Jordan e Vasco Pinheiro 

C) a 21/02/2000 emite procurqio a favor de Jardim Gonpalves para a representar na 

Assembleia Geral do BCP de 28/02/2000; 

d) era detida fiduciariamente, a 09/12/2003, pela Trahlgar Nominees Limited e pela 

Burgundy Consultants Limited, por conta de Joaquim Miguel PaupBrio; 

e) a31/12/2003: 

(i) nos termos do balanpo reportado apresentava urn activo de € 12.13 1.575; m~ 

(ii) o endividamento junto do BCP ascendia a € 67.168.231; 

644 



Tribunal da R e l a ~ b  de Lisboa 
Rua do Arsenal Letra G - 1 100438 

Tel: 213222900 - Far: 213222992 . Email: correio@liiboa.tr.rni.~ 

f )  detinha a (maioria do capital social da) EA desde 28/06/2002; '[fl@:*$f@~g-f;$gj, 
f ifjssif) 

. - 3 G *:. 

g) a 22/06/2006 adquire, A Townsend, 88,5% da Comercial Imobiliikia, S.A.; (&,%~3$f$; 

$$@@ 

h) era detida fiduciariamente, a 2 111 2/2007, pelas sociedades Trafalgar Nominees Tnc. e 

Burgundy Consultants Tnc., por conta de Joaquim Miguel Paupkrio; (fld$i)$5) 

(i) nos termos do balanpo reportado apresentava um activo de € 84.842.657; '(&. 

(ii) nil0 tinha qualquer divida perante o BCP. 

13 1. (ii) A Edificios Atlilntico, S.A. (EA): 

'+i&<. Fl 
a) foi matriculada na conservatbria do registo comercial a 3 1/07/1946; !&$I@$) 

b) era detida, a loo%, pelo BCP quando foi adquirida pela Teixeira Duarte - Gest5o de 

Participa~aes e Tnvestimentos Tmobilihrios, S.A. (antes de 1311 011 997); (&$$fi$, 

c) foi adquirida, a 10/03/1998, pelo Fundo de Investimento Imobiliriria Aberto - Gesta'o 

Imobiliciria - gerido pela sociedade BCP Investimentos, Fundos TrnobiliBrios, S.A.; 

d) a 11/12/1998 passou a ser detida (i) a 60% pelo Fundo de Investimento Imobilidrio 

Aberto - Gestiio Imobiliriria e (ii) a 40% pela Bayin Limited; mm~ 
e) a 30/06/2000 passou a ser detida por: (i) Bayin Limited, (ii) Fonds ID - A, (iii) Fonds 

ID - B, (iv) Fonds ID - C; [a&) 
f )  a 01/08/2000 passou a ser detida por: (i) Bayin Limited (4,5%), (ii) Fonds ID - A 

(40%), (iii) Fonds ID - B (lo%), (iv) Fonds ID - C (21,92%), (v) Eurovalor Fund 

(1 7,52%) e (vi) Development Portofolio Fund (6,06%); [=mj 
g) desde 0811 1/2001, tern (registado) como presidente do Conselho de Administrqb 

Joaquim Miguel Paupkrio; 

h) a 28/06/2002 paswu a ser detida maioritariamente pela Dazla (943%) - detendo 

participafles minorithias: (i) a Bayin Limited (43%) e (ii) a Fonds ID - A (1%); 



i) a 04/09/2002 a Dazla e a Bayin Limited manem as suas participg6es (de 94,5% e 

4,5%, respectivamente), e o BCP passa a deter 1%; 

j) wmo, a 09/12/2003, Joaquim Miguel Paupkrio (i) adquiriu a Dazla e (ii) era 

beneficihrio econbmico da Bayin Limited, Joaquim Miguel Paupbrio passou a 

dominar a EA; 

k) a 31/12/2003 o endividamento: 

(i) da EA junto do BCP ascendia a € 236.961.324,33 - n b  existindo quaisquer 

garantias prestadas ao BCP; 

(ii) da EA e suas subsidihrias junto do BCP ascendia a € 386.866.037,36 - nlo 

existindo quaisquer garantias prestadas ao BCP; 4 

1) a 26/03/2004, adquire (formalmente) a Townsend, A Sevendale, por 50.000 USD; &$, 

m) tem (registados) como vogais do Conselho de Administrapb, desde 26/05/2004, 

Jocelyne Paule Avargues Paupkrio e Ingride Isabel Avargues Paupkrio; [ma: 

U) a 18/06/2004 (i) a participapiio da Dazla na EA ascendeu a 89%, (ii) a do BCP 

rnanteve-se a 1% e (iii) a da EA Internacional, SGPS, Unipessoal, L&. passou a deter 

10% da EA; 

0 )  a 21/06/2007 as participafles da Dazla e do BCP na EA mantgm-se (89% e 1%, 

respectivarnente), (ii) a EA passa a deter 10% de q b e s  prbprias; 

p) a 22/06/2007 adquire A Dazla 68,34% do capital da Cornercial Irnobilihia, S.A., por € 

62.499.781; 

q) a 29/06/2007 dh em pagamento ao BCP 68,34% do capital social da Comercial 

Irnobilihria, S.A. (exonerando-se da divida contraida junto do BCP a 25/03/2004); 

r) a 31/12/2007 o endividamento: 

(i) da EA junto do BCP ascendia a € 77.968.427,92 - existindo garantias prestadas 

ao BCP no montante de € 65.524.318,80; 

(ii) da EA e suas subsidihrias junto do BCP ascendia a € 131.316.614,95 - existindo 

garantias prestadas ao B(=P no rnontante de € 11 8.818.537,02. 

132. (i) A EA Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. (doravante, EAI): 
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a) inscrita na Conservat6ria do Registo Comercial da Zona Franca da Madeira, desde 

3 11 121 1997, sob a denominapb "BPA Internacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, 

b) desde a sua constituipb, at6 03/12/2001, teve como dcio *ice o BPA; rEff#f@3 

C) a 04/12/2001 t registada a aquisiplo pel0 BCP da quota do BPA na EAI (resultante da 

%sHo por incorporapiio do BPA no BCP); r&&mw@ 
d) a 04/01/2002 t registada a cedgncia da quota do BCP na EAT a favor do BCP 

Internacional 11, Sociedade Unipessoal, SGPS, Ma. - sociedade que sempre foi detida 

pelo BCP; 

e) entre 30/06/2004 e 21/07/2007 deteve 10% do capital social da EA; 
I 

I 

$XZ$81 
f) era detida pela EA desde 15/07/2004 - nos termos da escritura pcblica outorgada 

g) a 2011 012004 t registada (na conservat6ria do registo comercial): 

(i) a cedcncia da quota do BCP Internacional 11, Sociedade Unipessoal, SGPS, 

Lda. na EAI a favor da EA; [ f i $ ~ ~ ~ $ ~ ~  8% 
(ii) a alterafio da denomhap20 social de "BPA Internacional, SGPS, Sociedade 

Unipessoal, Ma." para "EA internacfonal, SGPS, Sociedade Unipessoal, 

Lda. "; 

h) a 27/07/2006 a EAI alienou 5,75% do capital social da Comercial Imobilihria, S.A. ao 

B e ,  por € 5.010.000. t 

133. (iv) A Townsend (melhor identificada supra no Anexo 5 A Decislo): 

a) a 24/03/2004, assume a posipiio contratual (devedora perante o BCP) de Moreira Rato, 

Ilidio Duarte Monteiro e Jolo Bernardino Gomes. Esta cedcncia ficou, 

designadamente, sujeita A condiplo de transferhcia das supra mencionadas sub- 

holdings para a Townsend e, posteriormente, do produto remanescente da liquidapio 

das "ABN Notes"; 

b) a 24/03/2004, tinha urn saldo em divida, perante o BCP, de € 593.697.585,63 e como 

activo urn saldo banchrio de apenas € 100.100.041 (por cedbcia de Moreira Rato, 



Ilfdio Duarte Monteiro e J o b  Bernardino Gomes), cujas transfer6ncias ocorrerarn a 

C) a 26/03/2004 6 adquirida (fomalmente) pela EA A Sevendale; 

d) a 29/03/2004 adquiriu a Comercial Imobilitlria, S.A. ao BCP, por € 26.136.371,60 - 

tendo, a 13/04/2004, o Conselho de Administrag50 do BCP ratificado a alienaclo h 

Townsend da totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60. A ratificaqb 

assentou no pressuposto da simulanea assungb, pela Townsend, da totalidade do 

saldo devedor de outras entidades (Moreira Rato, Tlldio Duarte Monteiro, J o b  

Bemardino Gomes,) no montante de € 593.697.585,63, bem como na constituigb de 

penhor sobre participagiio a adquirir e na hipoteca ou garantia equivalente sobre os 

im6veis detidos e a adquirir pela CI. Foi igualmente autorizada a utilizaflo de 

disponibilidades da Townsend junto do BCP para pagamento do prew da compra 

(utilizagb que substituiu a sua afectaggo As responsabilidades assumidas); i 

e) alienou 575% da CI A EAI (entb designada BPA International, SGPS, Sociedade 

Unipessoal, Lda., detida indirectamente pelo BCP) por € 5.010.000 - tendo a 

transfergncia sido ordenada pela EAI ao BCP com a data-valor de 30/06/2004; t i  

9 a 29/12/2004 a Sevendale transferiu € 41.700.000 para a Townsend; 

g) a 23/06/2005 adquiriu a Anjala Holdings, S.A. por 50.000 USD; 

h) a 22/06/2006, vende h CI 100% da Anlala Holdings, S.A., que a CI comprou atraves 

do financiamento concedido pel0 BCP 8 CI a dtulo de suprimentos no valor de € 

i) a 22/06/2006 vende A Dazla 88,5% da CI, por € 77.170.000, sern que a Dazla efectue 

o respective pagamento; 

j) a 23/06/2006, foi adquirida (em 88%) pela CI 8 EA (invertendo-se a posi$io 

societitria: a Townsend que havia adquirido, a 29/03/2004, a CI, passa a ser 

maioritariamente detida por esta); 

k) foi registada a sua dissolwiio a 11/12/2007 - tendo a Comercial Imobilihia, S.A. 

recebido urn produto de liquidaflo de € 180.701.5 1. 

134. (v) A Comercial Imobilihria, S.A. (doravante, CI): 
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a) foi constituida a 29/12/1988 (foi matriculada na Conservatbria do Registo Comercial a 

,>d&.?& <*,$*,,& , 

b) era detida a 100%, desde a sua constituigiio atk 28/03/2004, pel0 BCP; (fl~,;"%*69@~ 

C) passou a ser (formalmente) detida, a 29/03/2004, pela Townsend - decisb aue foi 

ratificada pelo Conselho de Administracb do BCP a 13/04/2004 (cf. acta n." 461); 

A alienwiio assentou no pressuposto da assuneo, pela Townsend, da totalidade do 

saldo devedor (perante o BCP) de Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e J o h  

Bernardino Gomes, no montante global de € 593.697.585,63. Assentou ainda no 

pressuposto de penhor sobre as ac~6es da CI (a favor do BCP) e de hipoteca ou 

garantia equivalente sobre os im6veis detidos e a adquirir pela CI (a favor do BCP) - 

os titulos representatives da CI ficaram cativos junto do BCP, nHo tendo sido 

const i t uidas hipotecas; ( f l s 3 ' : 4 $ f ~ ~ & @ # ~ ~ & @ , @ ~ ~ & $ S 4 . , ~ ~ $ ; 2 4 . X $ $ ~ ~ $ , 6 1 ~ ,  

d) a 28/06/2004 aumentou o seu capital social (de € 24.939.894,85) em € 61.060.105,15 

por entradas em dinheiro, passando o capital a cifrar-se em € 86.000.000 (que foi 

subscrito pela Townsend); ' ( f i ~ ~ ~ ~ & ~ & ~ ~ ~ $ ~ @ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ $ j r i , ~ j $ ,  

(i) a Seguros e PensBes Gere, SGPS, S.A. adquire uma participapiio na CI de 

5,75% (a Townsend passa a deter 94,15%); 

(ii) a EAI (en60 detida pelo BCP) adquire uma participwb na CI de 5,75% (a 

Seguros e Penslies Gere, SGPS, S.A. m a n ~ m  a sua participa@o e a Townsend 

passa a deter 88,5% da CI); 

f) a 17/04/2006, a CI solicita emprkstimo de € 350 milh6es ao BCP, pelo prazo de 10 

anos, com vista ao financiamento da aquisipiio da Anjala Holdings, S.A.; 

urn 

(i) a Dazla adquiriu B Townsend uma participafio de 88,5% na CI, por por € 

tivo pagamento; 

(ii) o BCP adquire uma participwb de 5,75% na CI (a EAI mantkm urna 

participa~b de 5,75% na CI); 



h) a 22/06/2006, obt6m € 300.000.000 do BCP a tftulo & suprimentos - que se 

destinavam exclusivamente a financiar a aquisiflo da sociedade Anjala Holdigs, S.A.; 

i) a 22/06/2006, adquiriu B Townsend 100% da Anjala Holdigs, S.A. por € 300.000.000; 

j) a 23/06/2006, adquiriu 88% da Townsend B EA (invertendo a posigb societhia: a 

Townsend que havia adquirido, a 29/03/2004, a CI, passa a ser maioritariamente 

detida por esta); 

k) a 23/06/2006, no hmbito da aquisiclo pela CI B EA de 88% da Townsend, a CI 

adquire tambem, B EA, parte dos suprimentos em divida pela Townsend B EA. A 

Townsend fica devedora perante a (i) EA de € 32.100.000, acrescido de juros, e 

perante (ii) a CI de € 235.000.000; 

(i) o BCP adquiriu B EAI uma participafio de 5,75% da CI (aurnentando a sua 

participagao na CI para 1 1,5%); 

(ii) a Dazla mantdm uma participagilo de 88,5% na CI; 

m) a 23/08/2006 - na sequdncia da aquisi@o pela Luanda Waterfront Corporation de 

99,8% do capital social da sociedade Baia de Luanda - Promogb, Montagem e 

Gestiio de Negbcios, S.A. - a CI, atraves da Anjala Holdings, S.A. (que detinha desde 

10/11/2005 e continuava a deter, a 28/11/2008, 50% da Luanda Waterfront 

Corporation), passou a deter uma participaglo indirecta de 49,9% do capital social da 

Raia de Luanda - Promo@o, Montagem e Gestiio de Negbcios, S.A.; 

n) a 05/03/2007, o Conselho de Admin ismb Executivo (doravante, CAE) do BCP 

deliberou a concessb de suprimentos remunerados de 39 milhties de USD B CI (da 

qua1 o BCP detinha, nessa data, 11,5% do capital social): 7,488 milhaes de USD a 

disponibilizar em Margo de 2007, e 31,512 milhaes de USD a disponibilizar at6 ao 

final do 1 ." semestre de 2007; 

0 )  a 12/03/2007 a Luanda Waterfront Corporation alienou B Anjala Holdings, S.A. e B 

Tecnocarro - Engenharia, Equipamentos e Serviws, S.A., 39% e 10% do capital 

social da BaIa de Luanda - Promogb, Montagem e Gestlo de Negbcios, S.A., 

respectivamente. A CI passou a deter 64,4% da BaIa de Luanda - Promogb, 

Montagem e Gestfio de Negdcios, S.A. (39% atraves da participafio directa da Anjala 

Holdings, S.A. e 25,4% atraves da Luanda Waterfront Corporation - sociedade detida 

a 50% pela Anjala); 
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p) a 03/04/2007, na sequdncia do aumento de capital da Baia de Luanda - Promoplo, 

Montagem e Gestb  de Negbcios, S.A., a participaflo da Luanda Waterfront 

Corporation passou para 51 %. Assim, a CI manteve a participaplo de 39% da Baia de 

Luanda - Promoplo, Montagem e Gestlo de Negbcios, S.A. via Anjala Holdings, S.A. 

e aumentou (ligeiramente) a sua participaplo via Luanda Waterfront Corporation para 

25,5% - a CI passou a deter urna participap80 total de 64,5% da Baia de Luanda - 

Promoplo, Montagem e Gestiio de Negbcios, S.A.; (fim-rn6 

(i) a CI deliberou proceder ao aumento do seu capital social no montante de € 

207.747.255 (por entrada em esptcie constituida por 5 emissBes de papel 

comercial emitidas pela sociedade) passando o capital a cifiar-se em € 

(ii) o capital social da CI passou a fixar-se em € 293.747.255; @@&&@ 
(iii) a Dazla Limited subscreveu 124.648.353 ac@es da CI (no valor de € 

(iv) o Fundo de PensBes do Grupo BCP subscreveu 83.098.902 ac@es da CI (no 

valor de € 83.098.902); ' ( f l ~ ; @ , f ~ U ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ & ~ $ ~ ~ ~ $ 8 7 $ ~ - ~ $ ]  

(v) o BCP adquiriu ao Fundo de PensBes do Grupo BCP 53.724.177 acgBes da CI, 

representativas de 18,29% desta sociedade; @ 
(vi) na sequsncia das referidas transacfles, a Dazla diminiu a sua participaplo na 

CI para 68,34%, o BCP passou a deter 2 1,66% da CI e o Fundo de PensBes do 

Grupo BCP passou a deter 10% da CI; 

r) a 22/06/2007 a EA adquiriu A Dazla 200.758.353 aqBes, representativas de 68,34%, 

da CI; ~ J ~ ~ f i f i @ ~ ~ & ~ ~  

9) a 29/06/2007 a EA, para extinglo das suas responsablidades perante o BCP, deu em 

pagamento ao BCP todas as ac@ies da CI que detinha - passando o BCP a deter 90% 

da CI e o Fundo de Pensijes do Grupo BCP os restantes 10%; 

t )  de 2004 a 2007, a CI apresentou sempre resultados operacionais negativos: € 

6.968.104, € 2.382.866, € 3.713.248 e € 683.301, respectivamente; 



u) em 2004, 2006 e 2007, a CI apresentou resultadon Liquid08 do exercfcio negatlvos 

de, respectivamente, € 6.270.418, € 8.941.286 e € 259.779.612; 

V) de 2004 a 2007, a CI tinha registado valor de existCncias de € 38.870.328, € 

29.978.986, € 555.833.115, 329.597.518, respectivamente; 

m 
W) no trithio 200412006, era admi~strada por Joaquim Miguel Paupbrio (presidente do 

Conselho de Administrqlo), pela EA (que nomeou Peter Albert Isola) e pela Impbrio 

Imobiliiria - Sociedade de Gestiio e Investimento Imobiliirio, S.A.; 

x) para o tri6nio 200712009 foram designados os seguintes admi~stradores: Ant6nio 

Fernando Nogueira Chaves, Joaquim Miguel Paupbrio e o Arguido B.; 

y) no dia 04/01/2008 Joaquim Miguel Paupkio renunciou ao cargo de admi~strador; 

z) em suma, ap6s 29/03/2004, o BCP readquiriu (directa ou indiiectamente) as 

seguintes participa@es da CI: 

(i) a 29/06/2004, a Seguros e Pensbes Gere, SGPS, S.A. e a EAI (entidades detidas 

nesta data pel0 BCP) adquiriram A Townsend uma participqlo de 11,5% da CI 

(5,75% cada); 

(ii) a 22/06/2006, 5,75% A Seguros e Pensties Gere, SGPS, S.A., por € 5.010.000; 

(iii) a 26/07/2006 (cam data valor de 27/07/2006), 5,75% a EAI, por € 5.010.000; 

(iv) a 31/05/2007, 18,29% ao Fundo de Pensbes do Gmpo BCP, por € 16.720.079; 

(v) a 29/06/2007,68,34% A EA - data em que o BCP voltou a adquirir o dominio da 

CI; a EA liquida o saldo em divida ao BCP (que, nessa data, ascendia a € 

61.334.961,19) por interrnbdio da d a g b  em pagamento de 68,34% do capital 

social da CI, deixando a Dazla ou a EA de deter, directa ou indirectamente, 

qualquer participa@o na CI (e, por conseguinte, na ciBaia de Luanda))); @# 

(vi) a 03/03/2008 adquire, ao Fundo de Pensbes do Grupo BCP, 9,90% da CI, por € 

1.993.799,20 - passando o BCP a deter 99,90% da CI e o Fundo de Pens6es do 

Grupo BCP 0,10% da CI. 

135. (vi) A Anjah Holdings S.A. (doravante, Anjala): 
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a) foi constituida, pela entidade fiducihria ILS Fiduciary (BVT) Limited, a 27/05/2005, 

nas BVI; '<.~i+~#7+83ii&&~ii\!~$6$9~~~~4b~$~&@%'~a) 

b) a 23/06/2005 a Townsend adquiriu a Anjala (procedendo ii realizapiio do capital social 

no montante de 50.000 USD, o qua1 foi imediatamente convertido em € 41.220 - 
. > , y .  . '" 4.. 

tornando-se na sua unica accionista); [ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ? $ ~ ~ A ~ Y $ ~ ~ I P ~ ; ~ B ~ ~ ? Y P ~ ,  

C) o Administrador Onico decidiu, a 24/06/2005, aumentar o capital de € 41.220 para € 

27.000.000, atravks da ernisslo de 26.958.780 aqdes a adquirir pela Townsend; 188. 

d) desde 10/1 112005, detkm 50% da Luanda Waterfront Corporation; t&m&g~jgd, 

e) a 22/06/2006, k adquirida (a 100%) pela CI A Townsend; t@$, 

f) o Administrador Onico, Valerie Simpson, decidiu, a 05/03/2007, aumentar o capital 

da sociedade, de € 27.000.000, em 7.488.000 USD, atravks da emissiio de aq8es (ao 

valor unitiuio de 1 USD) que foram subscritas pela CI; (bw$g&%$Iw@& 

g) a CT subscreveu a totalidade do aumento de capital da Anjala, realizado a 05/03/2007, 

no montante de 7.488.000 USD; ti@ 

h) o Adrninistrador lhico decidiu, a 09/03/2007, aprovar a aquisipiio, pela Luanda 

Waterfront Corporation, de 39% do capital social da cd3aia de Luanda)) por 150.000 

i) a 12/03/2007, a Anjala adquiriu m a  participwb directa na cd3aIa de Luanda)) de 

j) a 19/03/2007 o BCP concedeu suprimentos ii CI de USD 7.488.000 para financiar urn 

aumento de capital neste montante; 

k) a CT subscreveu a totalidade do aumento de capital da Anjala, realizado a 22/06/2007, 

no montante de 1.000.000 USD; 

1) a CI subscreveu a totalidade do aumento de capital da Anjala, realizado a 03/08/2007, 

no montante de 9.100.000 USD; 

m) a 03/08/2007, o BCP concede novos suprimentos ii CI no valor de 9.1 00.000 USD, o 

que visou dotar de meios financeiros a participada Anjala por forma que esta pudesse 



conceder prestafles acessbrias A cd3aia de Luanda)); 

n) o Administrador ~ n i c o  decidiu, a 14/08/2007, aprovar o aumento de capital de € 

27.000.000 para € 28.000.000, atraves da emissilo de aqBes a adquirir pela CI; @g 

0)  o Administrador h i c o  decidiu, a 35/08/2007, aprovar o aumento de capital de 

7.488.000 USD para 16.588.000 USD, atraves da emissiio de 9.100.000 acqBes a 

adquirir pela CI. 

136. (vii) A Mighty Holdings Group Inc.: 

a) constituida, a 27/05/2005, nas BVI; 

b) detbm, desde 11/10/2005, 50% da Luanda Waterfront Corporation (LWC). &. 

137. (viii) A Luanda Waterfront Corporation (LWC): 

a) foi constituida, a 03/04/2003, nas Cayman, sob a designapgo Luanda Waterfront 

Corporation (Cayman); 

b) com sede nos escritbrios da sucursal do BCP de Cayman Islands; 

C) altera a designqb, por deliberaqgo de 25/03/2004, para Luanda Waterfront 

Corporation; 

d) 6 detida, desde 10/11/2005, a 50% pela Anjala Holdings S.A.; 

e) 6 detida, desde 10/1 1/2005, a 50% pela Mighty Holdings Group Inc.; 

f) passou a deter, a 23/08/2006, uma participqb de 99,8% na Baia de Luanda 

Promofio, Montagem e Gestiio de Negbcios, S.A.; e 

g) a 12/03/2007 alienou A Anjala e A Tecnocarro - Engenharia, Equipamentos e Serviqos, 

S.A., 39% e 10% do capital social da BaIa de Luanda - Promopb, Montagem e 

Gestiio de Negbcios, S.A.; 

h) a 03/04/2007, na sequencia do aumento de capital da Bala de Luanda - Promopb, 

Montagem e Gesth de Negbcios, S.A.; (de 20.000 USD para 19.200.000), a 

panicipa@o da LWC passou para 5 1 %. 

138. (ir) A Bafa de Luanda - Promo@o, Montagem e GestHo de Negbcios, S.A. (doravante, 

cit3aia de Luanda>)): 

654 
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a) fo i const itufda a 23/07/2003; ~a'~;%fSj~~~118$4plg.i'a&&j;&fif zj&j$&&,,$$&- 
dHg@ 

b) sociedade sedeada em Luanda (Angola); ragt 

C) foi constituida por Jose Carlos Moreira Rkcio, Adelino Filipe Galvlo Branco, Maria 

Fernanda Trindade Martins Rkcio, Hugo Miguel Quaresma Rkio, Francisco Pedro 

Quaresrna Rkio, Jorge Pedro Gongalves de Carvalho Figueira (accionistas 

fimdadores), com o capital social de 1.000.000 de Kwanzas, dividido e representado 

em 2.000 ac$es (no valor nominal de quinhentos Kwanzas cada urna); (fl&%@@- 

d) tem por object0 a implementaglo do Projecto de Requalifica~io e Ordenamento 

Urbano da Zona Marginal" de Luanda (doravante, projecto (d3aia de Luanda))), 

que: @i%V"fkm'r"8P* 

(i) envolve a construgfo de vEvios empreendimentos p6blicos e privados ao longo 

da Avenida 4 de Fevereiro, na Marginal de Luanda. Este projecto imobilihrio 

prevb uma componente p6blica (que envolve obras no montante de € 90,9 

milhBes - v.g., dragagem e despoluifio da baia, alargamento de faixas de 

rodagem, espaws verdes) e uma outra privada (no valor de € 1,62 mil milh6es 

- que envolve 8 parcelas de terreno, a maioria das quais resultante & reposigIo 

de material dragado, e inclui a constru@o de edificios corn diversas 

finalidades: habitaqiio, comkrcio, escritbrios e hotelaria); @ 
(ii) k financiado da seguinte forma: (i) 113.594.531 USD de capitais prbprios da 

LWC, e (ii) 2.025.263.501 USD resultantes de 

extemos, a contratar pela sociedade caaia de Luanda)); 

(iii) tem como promotor privado o condrcio LWC, entidade sedeada nas Cayman 

1 slands; (@fn~@$@~#$&b~?~$~v> 

(i) os accionistas fundadores supra referidos transmitem 1996 ac@es da cd3aia de 

Luanda)), correspondentes a 99,8% do capital social da sociedade, para a 

sociedade LWC. Adelino Filipe Galvlo Branco e Jorge Pedro Gongalves de 

Carvalho Figueira deixam de ser accionista da cd3aia de Luanda)); 

(ii) o capital social da &aia de Luandan t aumentado para 1.660.000 Kwanzas, 

dividido e representado por 2.000 aw6es (com o valor nominal de 830 Kwanzas 

c a w ;  



(iii) na sequencia da aquisipb pela LWC de 99,8% do capital social da sociedade 

cd3aia de Luanda)) - a CI, atravb da Anjala (que detinha e continuava a deter, a 

2811 112008, 50% da LWC), passou a deter uma participapb indirecta de 49,9% 

do capital social da sociedade cd3ala de Luanda)); 

f )  o projecto rib estava construido a 3111 212006, estavam tao s6 executados os projectos 

de preparapb de adjudicaplo de empreitadas e concluldo o aterro maritimo (Parcela 

"A" onde esta previsto urn potencial construtivo) e havia sido dado inicio a obras de 

lo  do canal de navegapb; 

g) a 12/03/2007 a LWC alienou B Anjala e A Tecnocarro - Engenharia, Fguipamentos e 

Servipos, S.A., 39% e 10% do capital social da cd3ala de Luanda)). A CI passou a deter 

64,4% da cd3aia de Luanda)) (39% atravks da Anjala Holdings, S.A. e 25,4% atravb 

da Luanda Waterfront Corporation); 

h) a 0310412007, na sequencia do aumento de capital da cd3aia de Luanda)) (de 20.000 

USD para 19.200.000), a participaflo da LWC passou para 51%. Assim, a CI manteve 

a participapao de 39% na ccBaia de Luanda)), atravb da Anjala, e aumentou 

(ligeiramente) a sua participaplo, atravks da LWC (sociedade detida a 50% pela 

Anjala) para 25,5% - a CI passou a deter uma participaplo total de 64,5% na 

sociedade cd3aia de Luanda)); 

i) em Setembro de 2007 o projecto caaia de Luanda)) foi avaliado pela "Benege 

Servipos de Engenharia e pela Avaliafles" e pela "AZ 76 - Consultores de 

Investimentos e Engenharia, Lda." em valores potenciais de 867 rnilhbes USD e 

1.009.139.000 USD, respectivamente. Atendendo B participapb indirecta do BCP no 

projecto cd3aia de Luandm, os valores de avaliapb afectos s b  de & 265 milhBes e & 

320 milhbee., respectivamente; 

j) at4 31/12/2007 tinham sido investidos 45.378.276 USD no projecto Bafa de Luanda, 

essencialmente financiados pel0 Grupo BCP. 

139. (x) A Seguros e Pensijes Gere, SGPS, S.A. (doravante, Seguros e Pensbes Gere): 

a) foi matriculada na conservatbria do registo comercial a 22/05/1990; 

b) at4 2911 112000, era detida a 50,1% pel0 BCP e, a 49,9%, pela Eureko B.V.; 

c) de 3011 1/2000 a 251031'2003, era detida pela Eureko BV - sociedade participada pela 

Cooperatie Achmea U.A. (em cerca de 70%) e pel0 BCP (em cerca de 15%); 
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e) a 29/06/2004 adquire, A Townsend, 5,75% do capital social da CI, por € 5.010.000; 

$f&'-v p .tY ?. b. 

f) a 22/06/2006 alienou, ao BCP, 5,75% da CI por € 5.010.000.8*43@&,n,~b%j 

#qj$gj. 

140. (xi) A PenGesgere, Sociedade Gestora de Fundos de Pendes, S.A. (doravante, 

Penscesgere): 

. 'u',' >a* *^;c 

a) foi matriculada na conservatbria do registo cornercial a 11/07/1995; k&kk$$@) 
b) 6, desde 06/06/2002, a sociedade gestora, designadarnente, do Fundo de Pendes do 

Grupo BCP; ( ~ f ~ ; @ $ ~ f i $ ~ + ~ ~ ~ g P ; # $ ~ d f f B ~ i $ g p ~ 5 ~ ~ 3 1 ~ . @ j  

C) at8 26/01/2005 era detida (a 100%) pela Seguros e Pensbes Gere, SGPS, S.A.; Thi; 

d) desde 27/01/2005,6 detida (a 100%) pela Millenniumbcp - Fortis Grupo Segurador, 

SGPS, S.A. - sociedade detida a 51% pel0 Fortis Investment e a 49% pela Seguros e 

Pensbes Gere, SGPS, S.A.. @%lam 

141. (xii) 0 Fundo de Pendes do Grupo BCP: 

8) foi constituido em 23/12/1998; 

b) estabelece urn plano de beneficio dejinido; 

C) a 31/12/2004, adquiriu A Seguros e Pensbes Gere, SGPS, S.A. a 1 .P e 2.P emissbes de 

papel comercial da CI pelo seu valor nominal de € 67,5 milhBes; 

d) o Conselho de Administraqlo do BCP, em 30/05/2005, deu acordo ao parecer da 

Subcomissk de Acompanhamento do Fundo de Pensbes do Grupo BCP no sentido de 

dotar o Fundo, entre outros valores mobilihrios (aqbes EDP e Friends Provident), 

com papel comercial emitido pela CI; 

e) a 29/06/2005, o BCP procede A dotaqb da globalidade do papel comercial emitido 

pela CI (€ 200 milhbes) ao Fundo de Pensbes; 

f) a 31/05/2007 aliena ao BCP 18.29% do capital social da CI; 



g) a 03/03/2008 aliena ao BCP 9,9% do capital social da CI, por € 1.993.799,20. & 

(6) b) Operaqdes corn relevdncia no Fundo de Pensdes do Grupo BCP 

142. Ocorreram as seguintes operapbes com impact0 no Fundo de Pendes do Grupo BCP: 

a) a 30/06/2004, a CI procedeu 11 emissb de program de papel comercial no montante 

de € 210.000.000 (corn data de vencimento a 29/06/2005) - 5 emissbes de valor 

nominal unitario de € 42.000.000 - que foi subscrito na totalidade pela Seguros e 

Pendes Gere, SGPS, S.A.; 

b) a 31/12/2004, o Fundo de PensBes do Grupo BCP (doravante, tambkm designado por 

Fundo de Pensbes) adquiriu A Seguros e Pensbes Gere, SGPS, S.A. a 1 e 2.P emissbes 

de papel comercial da CI no valor de 42 e 25,5 milhaes de euros, respectivamente; 

(i) A CI reembolsa a totalidade das 5 emisdes de papel comercial (emitido a 

30/06/2004) no montante de € 210.000.000 acrescido de juros corridos (o 

Fundo de PensBes foi reembolsado em € 69.593.227,50); 

(ii) a CI emite novo papel comercial (5 emissBes) no montante de € 200.000.000 

com vencimento a 28/06/2006, que foi totalmente subscrita pel0 BCP; @& 

(iii) o BCP procede A &&Q da globalidade do papel comercial, no montante de € 

200.000.000 (€ 40.000.000 cada), ao Fundo de Pensbes do Grupo BCP; @ 

d) a 17/05/2006 a Pensbesgere comunicou ao BCP que deliberou aceitar a renovaplo do 

papel comercial subscrito (com vencirnento a 28/06/2006) - mais informando que n b  

havia i n t e n ~ b  do Fundo de Pensbes do Grupo BCP voltar a subscrever novo papel 

comercial da CI; 

Em carta, datada de 17/05/2006, dirigida pela Pensksgere ao (entiio) administrador 

do BCP Ant6nio Rodrigues 6 afirmado que "Conforme contrrctos havidos, 

infonnamos que o Fundo de Pensties do Gmpo Banco Comercial PortuguL tem no 

seu actiw 5 emiss6es de Papel Comercial da sociedade Comercial Imobilidria, S.A. 

num valor global de 6 200.000.000, as quais foram recebidas por contribuip% em 

espicie do Banco Comercial Porfugu&, S.A. 

Tendo tido conhecimento da inten~a'o da sociedade emitente em renovar as referidas 

emissties de Papel Comercial, este Fundo procedeu li andlise da situa~iio econbmica 

da Comercial Imobilidria, S.A. e, apesar da existgncia de alguns aspectos decorrentes 

dessa ancilise que requerem melhores esclarecimentos, atento o teor dos ditos 

658 



Tribunal da Rela~io de Ijsboa 
Rua do Arsenal L& G - 1 100438 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Ernail: c o ~ l i b o a . ~ . m ~  

contactos, deliberou proceder d renovapio do sobredito Papel Comercial (. . .)". 
(sublinhados nossos); &&g@s@fiv) 

(i) ocorreu o vencimento das 5 emissbes detidas pelo Fundo de PensBes tendo sido 

creditado na conta do Fundo de Pensbes o valor de € 205.557.066,65; @& 

(ii) a CI procedeu A emisslo de novo papel comercial(5 emissbes) no montante de 

€ 200.000.000 (corn vencimento a 27/06/2007) - corn o valor unitario de € 

(iii) o Fundo de Pensbes do Gruvo BCP subscreveu 5 emissBes de pave1 comercial 

(6.a A 10: emisslo) emitido pela Comercial Imobilihria. S.A. no valor de € 

40.000.000 cada; ~f~l'#~d~$&&f@ $) 

f )  a 20/10/2006, a CI comunica ao Banco Millennium BCP Investimento, S.A. (BCPI) 

que a situaciio de tesouraria na'o permitirci reembolsar nu totalidade as refendas 

emissiies [as 5 emissaes de 28/06/2006] de papel comercial (integralrnente subscritas 

pelo Fundo de Pendes do Grupo BCP) e a sugerir a liquida~iio das emissiies 

mediante o pagamento (a 27/07/2007) do montante correspondente a 25% do 

respective valor nominal ou em alternativa, a conversl30 da integralidade das 

emiss6es em curso em capital social da Comercial Imobilidria, S.A.; 

g) a 30/10/2006, a PensBesgere comunica ao BCP n b  aceitar nenhuma das propostas da 

h) a 07/12/2006, o BCPI comunica A Penstiesgere que contactou a Dazla, A data 

accionista rnaiorithria da CI, a qua1 manifestou interesse na aquis i~b  de 3 das 5 

emissties de Papel Comercial num valor nominal global de € 120.000.000 por 543% 

desse valor, condicionada a que o en60 subscritor - o Fundo de Pendes do Gmpo 

BCP - mantivesse as emissBes remanescentes no seu activo, com o objectivo de no 1.' 

semestre de 2007 se proceder A conversb das emisdes de papel comercial em capital 

social da CI; a Dazla comprometia-se tambkm, no imbito da converslo em aprwo, a 

transformar a totalidade da emisslo do papel comercial de que viesse a ser detentora 

em capital social da CI, devendo o Fundo de Pens6es do Grupo BCP assurnir o 

compromisso de converter o montante que fosse necesshrio para obter no novo capital 

uma participqb de 10% da CI; 

i) a 14/12/2006, a Pensbesgere, em carta dirigida ao (en6o) administrador do BCP 

Ant6nio Rodrigues, comunica os t m o s  da proposta supra descrita de 07/12/2006 e 



solicita o acordo A alienaglo pel0 Fundo de Pensbes do Grupo BCP de 3 emisdes do 

papel comercial da Cl; 

j) a 21/12/2006, a Pensbesgere comunica ao BCPI a aceitaflo da proposta supra descrita 

de 07/12/2006 pel0 Fundo de Pensbes do Grupo BCP; 

k) a 29/12/2006: 

(i) o Fundo de Pensbes do Grupo BCP (a 6.", 7." e 8." emissbes) 

do papel comercial, emitido pela CI, A sociedade Dazla Limited, por 554 
e a (valor correspondente a 54,5O/0 do referido valor nominal) - 

sofrendo m a  perda de 54,6 milhbes de euros; 9,' 

(ii) o BCPI informa a Pensbesgere do valor da situagk liquida previsional da Cl 

ap6s o perspectivado aumento de capital social por conversb de papel 

comercial: € 2 16 milhbes; 

(iii) na mesma data o Fundo de Pensbes do Grupo BCP regista uma menos valia 

potencial no papel comercial retido no montante de € 58,4 milhges, valorizando- 

o em € 21,6 milhbes (correspondendo a cerca de 27% do valor nominal); 

(iv) no final do ano de 2006, o Fundo de Pensbes acumula um prejuizo de, cerca de, 

€ 1 13 milhbes; 

(i) 15 realizada a do valor nominal e respectivos juros de 

gagp;l comercial (detidas pelo Fundo de Pensbes) da C1 

(83.098.902 acqbes, ao valor nominal unitsuio de 1 euro) mantendo a valorizagb 

(ii) o Fundo de Pensbes 53.724.177 acqbes da CI (representativas de 18.29% do 

capital social) ao BCP pel0 prepo global de € 16.720.079 (prep unitbrio de € 

0,31 I), correspondente ao valor da situaflo liquida de Maio de 2007 - tendo em 

conta que esta participagio estaria valorizada em cerca de € 12.5 milhbes 

(diferenga entre € 21.6 milhbes e o valor atniuido A participagb retida, € 9,l 

milhbes), a venda permitiu recuperar cerca de € 4,2 milh8es; 

m) o Fundo de Pensks do BCP regista ainda uma menos valia potencial de cerca de € 7,l 

milhbes, resultante da diferenga entre o valor contabilistico providrio (a 3 1/12/2007) 

da participqb na Cl (cerca de € 2 milhbes) e o seu valor atb enfio reconhecido (€ 9,l 

milhbes): o Fundo de PensBes a 31/12/2007 detinha uma participaflo de 29.374.725 

acfles da Cl, subscritas pelo valor nominal de € 1, cujo valor contabilistico 6 de 

apenas € 0,068 - pelo que o Fundo de Pensbes do BCP a 31/12/2007 passou a 

valorizar a referida participqb em cerca de € 2 milhbes. 
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143. A 30/12/2005, procede-se A alterapgo do contrato de suprimento celebrado, a 30/03/2004, 

entre a EA e a Townsend: r@."97f4$25'@) 

a) a EA cede A CI, que aceita, uma parte dos montantes sobre a Townsend no 

montante nominal de € 235.000.000 pel0 prqo correspondente ao mesmo valor 

nominal; 

b) a Townsend aceita a supra referida cesslo e reconhece que fica, a partir de 

31/12/2005, devedora: (i) A EA de suprimentos no valor nominal de € 32.100.000 

acrescidos de juros e (ii) A CI de suprimentos no valor nominal de € 235.000.000. 

(c) B) Instrumentalidade 

144. Entre 29/03/2004 e 18/06/2007, as perdas sofi-idas pelas 17 off-shore Cayman, ocultadas dos 

documentos de pres tqb  de contas do BCP, foram transmutadas (atravks de operafles 

relacionadas corn o sector irnobilihrio) com vista A sua diluiplo e absorpb pelo BO. Corn 

efeito, em surna: 

a) a 24/03/2004, as perdas sofridas pelas of-shore Cayman foram concentrados na 

Townsend (0s-shore G6is Ferreira); &$$@g$) 

b) a 26/03/2004, a Townsend B fonnalmente adquirida pela EA 

. Sucede que a venda da Townsend h EA niio foi umavenda efectiva (niio 

foi uma "true sale"l. Com efeito: 

(i) a aquisiflo da Townsend (que era devedora de € 593.697.585,63 e tinha urn 

dep6sito banchi0 no rnontante de apenas € 100.100.041) pela EA, por 50.000 

USD, n b  tern ~ualquer racionalidade econ6mica: a EA pagou para adquirir 

divida (nib havendo evidCncia de fundamento para tal); 

(ii) o risco de crkdito manteve-se no BCP urna vez a divida de € 593.697.585,63 que 

a Townsend (sociedade off-shore detida pel0 pr6prio BCP) tinha perante o BCP 

foi substituida pela divida (de € 600.181.334,67) da EA - constituida ao abrigo 

de urn financiamento que teve como finalidade, justamente, permitir que a EA 

realizasse suprirnentos A sua participada Townsend que viabilizassem a 

liquidaflo de responsabilidades que esta assumira perante o BCP; 



(iii) (apesar da venda 

desta A EA) uma vez que os recursos financeiros utilizados pela EA para 

pagamento dessa divida ao BCP provieram do prbprio BCP (o que foi alvo de 

BCP quando da venda da CI a Townsend); 

(iv) a Townsend, que adquiriu (formalmente) a CI (a 29/03/2004), passou a ser 

detida, a 23/06/2006, pela CI. Esta 1 . - . . . - 
tern- . . - serviu apenas o propbsito de, a 

29/06/2007, quando o BCP readquire a CI (sociedade que sempre foi detida por 

conta do BCP), tarnbkm readquirir a Townsend; 

(v) a EA era administrada por Joaquim Miguel Paupkrio, com quem, historicamente, 

o BCP tinha rela~bes de grande proximidade, uma vez que aquele exerceu 

fun~8es de Administrador do BII (dominado pel0 BCP), inintermptamente, 

desde 1992 atk 23/07/2003 (data em que cessou h n ~ 8 e s ,  por renhcia). Esta 

ren6ncia foi registarla apenas a 03/12/2003, isto 6, 6 dias antes da aquisi~iio da 

EA por Joaquim Miguel Paupkrio (atravks da Dazla). 

Donde, a Townsend, mesmo depois de alienada A EA, foi sempre detida por conta do 

BCP. 

c) a divida da Townsend, perante o BCP, de € 593.697.585,63, 8 substituida por uma 

divida de € 600.181.334,67 da EA perante o BCP; 

m 
d) o BCP 6 que financioy em substiincia, , a amortiza@o do empdstimo da EA ao 

(prbprio) BCP; 

e) a 29/03/2004, a CI 8 formalmente adquirida pela Townsend 

. Sucede que 

. Com efeito: 

(i) a venda da CI A Townsend 8, na verdade, uma venda dentro do Grupo BCP uma 

vez que a pr6pria Townsend, como supra demonstrado, continuava a ser uma 

entidade detida pelo BCP. A CI nHo saiu da esfera do universo empresarial do 

BCP; 

(ii) o montante dispendido pela Townsend para a aquisipb da CI proveio do saldo 

positivo que transitou das subholdings das off+hore Cayman (ou seja, a CI foi 

comprada ao BCP atrav8s de recursos disponibilizados pelo BCP); 

662 



Tribunal da Rela@o de Lisboa 
Rua do Arsenal Leba G - 11 00-038 

Tel: 213222900 - F~IC 213222992 . Emall: wnek(iilllsboa.tr.mi.~ 

(iii) a venda da CI A Townsend assentou no pressuposto da simulhea assuncb, pela 

Townsend, da totalidade do saldo devedor de outras entidades (Moreira Rato, 

Ilidio Duarte Monteiro, Jogo Bemardino Gomes) no montante de € 

593.697.585,63, bem como na constituiqb de penhor sobre participa~lo a 

adquirir e na hipoteca ou garantia equivalente sobre os im6veis detidos e a 

adquirir pela CI; ~ ~ ~ @ , & ~ & @ + , @ $ ~ f i 5 f ~  

(iv) a 29/06/2004, isto 6, 3 meses ap6s a alienwb da CI, o BCP jh tinha readquirido 

(por via da Seguros e Pensbes Gere, SGPS, S.A. e da EAI) 1 1,5% da CI; 

(v) a Townsend, e mesmo a EA, niio teriam capacidade para liquidar a divida 

assumida. Donde, ab initio, d o  existindo condicbes expectheis de que a EA ou 

a Townsend viessem a honrar esta assunfio de divida (supra identificada) seria 

inevithvel a reaquisipb do patrimbnio penhorado, isto 6, da CI; 

(vi) a CI G o  poderia dispor do seu patrimbnio sem autorizapb do BCP, tendo em 

conta que se encontrava totalmente dado em garantia ao BCP; (&=&j 

(vii) o BCP readquiriu formalmente o dom'nio CI, A EA, a 29/06/2007 (por € 

61.334.961,19 - valor de que o BCP era credor relativamente A EA, nessa data) 

fazendo compensar (ainda que apenas parcialmente) as perdas sofiidas pelas off- 

shore Cayman com a valorizaclo obtida no projecto ccBala de Luanda)), cuja 

aquisicio havia sido financiada pelo BCP; ~ ~ ~ ~ f f l & @ ~ $ $ ~ i  

para executar esta operagiio (de valorizacaio do projecto <cBaia de Luanda))) o 

BCP necessitava que, durante urn lapso de tempo, a CI niio fosse por si 

detida uma vez que: 

(iii) o BCP s6 p6de avaliar o projecto cd3aia de Luanda)) por valor muito 

superior aos custos efectivamente suportados (de acordo com as normas 

da IFRS 3.24) porque a CI, quando da aquisipb da ccBaia de Luandtu,, 

n b  foi reconhecida como uma sociedade detida pel0 BCP. 

Caso o BCP tivesse sempre reconhecido a CI como uma sociedade dentro 

do seu universo empresarial, o projecto ccBaia de Luanda)) teria de ter sido 

valorizado necessanamente pel0 seu valor de custo (cf. parhgrafo 15 da 

IAS 16) - sendo que at6 31/12/2007 tinham sido apenas investidos 

45.378.276 USD (cerca de € 30 milhks) no projecto Baia de Luanda, 

essencialmente fmciados  pel0 Grupo BCP - o que representa urn 
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diferencial contabilistico que corresponde sensivelmente il eliminqlo dos 

suprirnentos de € 300.000.000 concedidos pelo BCP 1 CI; 

(iv) o Fundo de Pensties do Grupo BCP n8o podia ter adquirido papel 

cornercial emitido pela CI caso esta sociedade estivesse em relaplo de 

dominio ou de grupo corn o BCP (cf. artigo 4."/l/c & Norma 

Regulamentar (do ISP) n." 2112002-R, de 2811 112002). 

145. Posteriormente, a venda da CI, a 22/06/2006, pela Townsend, il Dazla (que detinha a 

Townsend), em consequbncia do supra referido, tambkrn n b  foi uma venda efectiva (n8o 

foi uma "true sale") na medida em que se ttata de m a  operaplo intra-grupo Dazla (sern 

substincia econbmica), levada a cab0 por entidades que detinham a CI por conta do BCP. 

146. 0 emprkstimo concedido pel0 BCP A EA, no valor de € 600.181.334,67, foi em subst6ncia 

pago (pela EA ao BCP) atraves de recursos provenientes (ainda que indirectamente) do 

BCP. 

Anexo 6 i Decisiio - Vertente Imobiliiiria 644 
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a) Opera~aes SocietArias ........................................................................................... 644 
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Tendo em conta que a maior parte dos recursos coloca em causa a 

fimdamentaqiio da sentenqa, cumpre ainda transcrever o que ali foi 

escrito quanto a convicqiio do tribunal recorrido. 

"A convicqiio do Tribunal relativamente aos factos provados, alicerpu-se 

nos documentos e nos depoimentos dos arguidos e das testemunhas Frederico 

Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro, Carlos Bessa Monteiro, Joaquim Miguel 

Santos Paupkrio, Ana Isabel Pina Cabral, Antbnio Amaral Medeiros, Joiio Josk 

Raimundo, Joaquim Gomes da Costa, Carlos Frias, Josk Manuel Pita Gdis 

Ferreira, Antbnio Domingues, Jost Joaquim Oliveira, Antbnio Maximino Marujo 

Proen~a, Aurtlio Adriiio Range1 Amado, Manuel Luis Barata Faria Blanc, Maria 

Helena da Silva Barreira Santos, Antbnio Fernando Figueiredo Lopes, Diogo 

Campello, Antbnio Nogueira Chaves, Ana Sofia Costa Raposo Preto, Josk Miguel 

Silva Pessanha, Francisco Lino, Maria Helena Soares Cameiro, Norberto 

Sequeira da Rosa, Antbnio Pedro Oliveira, Mhrio Antbnio Gaspar Neves, Rui 

Manuel Alexandre Lopes, Joiio Borges Esteves de Oliveira, Jost Vitorino de 

Sousa Cardoso da Silva, Carlos da Costa Oliveira, Filipe Ferreira Abecassis, 

Pedro Manuel Rocha Libano Monteiro, Miguel Barbosa Namorado Rosa, 

Francisco Gonqalves da Silva, Alexandre Bastos Gomes, Andnej Jordan, Antbnio 

Ramalho Eanes, Artur Santos Silva, Pedro Coutinho de Azevedo, Carlos 

Monteiro, Josk Neves de Oliveira, Fernando Majer de Faria, Vitor Manuel da 

Cunha Ribeirinho, Joiio Salgueiro, Henrique Granadeiro, Vitor Costa Martins, 

Eduardo Catroga, Rui Diniz, Pedro Norton de Matos, Nuno Manuel Silva Amado, 

Paulo Fidalgo, Vasco Rebelo de Andrade, Carlos da Silva Costa, Pedro Seixas 

Vale, Antbnio Henriques de Pin ho Cardiio, Antdnio Pais Agostinho Homem, Josk 

Pedro Fazenda Martins, Luis Antbnio do C a m o  Benedito, Ratil Galamba de 

Oliveira, Joiio Manuel Ramos Moreira, Joio Luis Ramalho Talone, Maria 

Manuela Dias Ferreira Leite, Maria Manuela Reis, Manuel de Quina Vaz, Paulo 

Pimenta Santos, Joaquim Josk Leite de Castro Fraga, Carlos Tavares da Silva, 

Ana Maria Gomes Rodrigues e Josk Manuel Rodrigues Berardo que explicaram 

os factos de que tiveram conhecimento pessoal e direct0 bem com explicaram o 

conhecimento dos arguidos que t2m por dos mesmos serem arnigos e/ou terem 

vhrios contactos corn os mesmos. 
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0 arguido Filipe Pinhal arrolou as testemunhas Antdnio Josh de Castro 

Bag60 Fklix e Vitor Bento que sendo Conselheiros de Estado optaram por prestar 

depoimento por escrito, respondendo h questdes que constam de fls. 32504 a 

325 15 e 3281 5 a 32820, respectivamente. 

0 arguido FiZipe de Jesus RnkaZ explicou o seu percurso profissional, 

detalhando as h ~ B e s  que exerceu no BCP - onde entrou a convite do arguido 

Jardim Gon~alves e onde ficou at6 1 5.01.2008 - demonstrando particular orgulho 

no project0 da cr iq io  da Nova Rede em que disse que: "comprou mercearias e 

transformou-as em bancos". 

Explicou detalhadamente a orgbica do BCP, demonstrando conheci3-la 

muito bem. 

Disse que tomou conhecimento em Novembro/Dezembro de 2002 das 

sociedades off-shores em causa nos presentes autos mas esta afirrnaq50 est6 em 

completa oposigio com outros depoimentos de testemunhas e com a prova 

documental. 

De facto, confrontado com a sua assinatura na procuragio de 28.1 1.2002 

de fls. 3326 verso dos autos, o arguido Filipe Pinhal disse que assinava infimeros 

documentos sem ler o seu contelido pois is vezes "era o 6nico Administrador que 

estava na Rua Augusta" para poder assinar - explicaqiio em que n b  acreditei por 

ser de urn administrador de um banco e de ser administrador de urn banco que k o 

BCP que foi considerado um modelo ou um "case study"com profissionais a 

todos os niveis exemplares que nBo assinarn documentos sem os ler. 

0 arguido explicou como foi tomada a decisb no BCP dando 6nfase i3 

confianqa e legitimidade do b rgb  que proptie em que se sabe que antes de chegar 

ao 4" escalio do banco jB houve urn anterior trabalho feito por outros 

departamentos em que se confia pois como disse "ele niio viu mas algukm antes 

viu" - explicqilo em que niio acreditei pois as fionteiras de competi3ncia nio eram 

rigidas e os administradores praticavam actos relativos a sociedades off-shores 

apesar de niio terem os pelouros das relq6es internacionais, do Centro 

Corporative ou da DRI assim como praticavam actos relativos a empresas ou 

projectos imobilihrios apesar de n2io t e r m  o pelouro das operaqties imobilihrios. 
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Descreveu pormenorizadarnente o arguido a carta que enviou ao 

Governador do Banco de Portugal, explicando o aparecimento de noticias nos 

jornais em 01.12.2007 com a existgncia de dezassete sociedades off-shores, 

passando pela reuniiio do Conselho de Administraciio em 03.12.2007 em que se 

fez constar em acta o pedido de informqiio da CMVM, passando pelo oficio de 

07.12.2007 a pedir toda a informqiio relativa As sociedades supra referidas a ser 

entregue no prazo de uma semana. 

Mais descreveu a reunib que teve com o Governador do Banco de 

Portugal e com o Vice-Governador do Banco de Portugal em que o primeiro lhe 

deu a conhecer a existencia de uma denhcia Aquela instituigiio e A CMVM e 

ainda que "tinha chegado mais informa@io que adensava as diwidas sobre as 

sociedades" pel0 que insistiu para que o BCP niio atrasasse e fixasse um dia - o 

dia 14.. 12 - com marca~iio de uma reuniiio para o dia 18.12. 

0 arguido explicou que foi A reunib com o Governador do Banco de 

Portugal e com o Vice-Governador do Banco de Portugal e que estes 

demonstraram de imediato o desapontamento com a entrega de dezassete pastas, 

sendo uma por cada uma das sociedades mas nenhuma com elementos da 

constitui~iio dos UBOs e sua rela~iio - o que se compreende pois se o Banco de 

Portugal queria saber o que se passava com os UBOs era de esperar que 

aguardasse que o arguido levasse documentos para ser esclarecido sendo ele urn 

administrador desse banco - niio entendo a estranheza do arguido pel0 

desapontamento que viu. 

0 arguido Filipe Pinhal disse que lhes explicou tudo o que sabia sobre as 

sociedades tendo o Governador do Banco de Portugal pedido que fizesse a 

redu~iio a escrito sob a forma de carta ou de carta pessoal. 

0 arguido disse que preparou a carta mas no dia 20.12.2007 recebeu um 

telefonema do Vice-Governador do Banco de Portugal em que foi solicitada a sua 

presenga imediata naquele banco. 

0 arguido explicou ao interlocutor que estava em reuniiio e perguntou-lhe 

se queria uma carta apenas dele ou do Conselho ao que o Vice-Governador lhe 

disse para ser a segunda hip6tese mas para ir ao encontro As 18 horas. 

Explicou ainda que o arguido Christopher de Beck disse desconhecer a 

matkria mas assinava a carta. 
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0 arguido Filipe Pinhal optou por entregar uma carta pessoal mas deu 

conhecimento da mesma ao Presidente da CMVM. 

Mais esclareceu que houve conhecimento dos arguidos Jardim Gonqalves 

e Andnio Rodrigues da situagiio das sociedades e da sua decisiio de encontrar trCs 

pessoas - os clientes Bernardino Gomes, Moreira Rato e Ilidio Monteiro - que 

assumissem a qualidade de UBOs sem contaminagiio do patrimbnios e que 

subscrevessem as cartas em branco - os trCs clientes davam o nome a sociedade. 

Recordou a imposigio do Banco de Portugal de que at6 final do ano de 

2005 teria que haver uma das seguintes solug6es: ou os UBOs assumiam com 

todo o seu patrimonio (o que violaria o acordo com os trCs clientes) ou emitiam 

uma fianga (o que envolvia o patrimonio dos trCs e consequente violqiio do 

acordo feito) ou se nio aparecesse-se o UBO ou se aparecesse mas niio assumisse 

com o patrimonio e nZo houve fianqa entiio o banco teria que assurnir as acq6es 

como proprias sendo esta dltima uma solugiio penalizadora para o BCP. 

Explicou que foi detectada "uma anomalia" como lhe chamou e que um 

mCs depois o arguido Antdnio Rodrigues disse-lhe que jS tinham sido esgotados os 

meios de busca dos UBOs pel0 que perante a falha houve a necessidade de a 

resolver sem mais diligencias nem procedimentos disciplinares para evitar maior 

projecgiio e para nio afectar o banco - ou seja, os administradores do BCP 

detectam uma "anomalia" com falhas todos os controlos do banco e segue em 

frente . . . para nio afectar a instituigiio. 

0 arguido explicou que houve "uma falha de controlo do BCP" que n b  

foi reportada ao Banco de Portugal pois n b  reflectiam as perdas nas contas do 

banco por nio serem perdas efectivas na medida em que havia a probabilidade de 

cobranga dos crkditos - so que o arguido niio disse como C que seria essa 

possibilidade de cobranqa quando os UBOs n k  tinham contaminqb de 

patrimonios. 

Explicou que teve conhecimento dos documentos de fls. 17737 e 17741, 

21 54 e 591 dos autos. 

Mais explicou que com a intervengiio do Banco de Portugal (dando um 

prazo para o BCP resolver a situagZo) teve uma conversa com os trCs clientes em 
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que lhes comunicou que as "regras do jogo" se tinham alterado pel0 que 

permaneciam na qualidade ou abdicavam da mesma e o BCP "tomava conta" das 

sociedades tendo sido visivel que os tres sentiram grande alivio com a proposta de 

saida da situaqiio com o BCP a "assumir as sociedades" mas afirmou desconhecer 

como tal aconteceu. 

Verifica-se, assim, que como o arguido disse se alteraram as "regras do 

jogo" passando de uma situaqiio em que os UBOs nlo respondem - sendo de 

fachada - para outra em que isso acabaria. 

Esclareceu como conhece Miguel Paupbrio e o seu projecto imobilihio de 

compra de edificios em 2003 e 2004. 

Tambkm explicou a recuperaqiio da "Baia de Luanda" apbs convite de Josk 

RCcio ao BCP para ser seu sbcio mas que como a instituiqiio banciria nfo podia 

ter neg6cios com clientes e corno era urn projecto que iria gerar mais valias 

perguntou a Miguel PaupCrio se queria ser s6cio do projecto - o projecto era de 

Jose RCcio mas avisou-o que seria s6cio da sociedade que iria deter participqiio 

em projecto com mais valias "muito confo~veis". 

Miguel Paupbrio estudou o projecto e "assumiu a heranqa das dividas das 

dezassete sociedades off-shores, dando-lhe o BCP financiamento de rnais de 600 

milh8es" - contrato que consta como documento de fls. 1 1857. 

Explicou o financiamento L sociedades off-shores G6is Ferreira corn 

intervenqiio de outro colega administrador. 

0 arguido Filipe Pinhal deu a sua explicaqiio sobre cada um dos factos de 

que vem acusado pela CMVM, analisando-os um a um, expondo, de novo, 

designadamente os cargos que desempenhou no BCP e as procurqbes que teve 

assim como as concessbes e renovaqbes de crkditos a sociedades sendo que 

entende que cinco foram constituidas no Banco Portugues do Atlhtico e doze no 

BCP mas reconhece ter participado na concessiio de crkditos a sociedades sendo 

que desde 1999, 2000 e 2001 havia a preocupqiio manifestada pela sucursal 

Cayman A DI e A DRI em relqiio i s  off-shores de que niio tinham garantias 

sificientes. 

Relembrou como em seu entendimento apenas em finais de 2002 atravCs 

do arguido Antdnio Rodrigues tomou conhecimento da situaqiio das sociedades e 

do que fez para "resolver o problema" tendo dito que 6 falso que recebeu 

instruq8es do arguido Jardim Gonqalves para regularizar a situaqiio das off-shores 
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Cayman: disse que teve uma conversa com o arguido Antbnio Rodrigues e que o 

arguido Jardim Gonqalves j B  sabia da situaqio quando falou com ele - explicaqfo 

que n k  acho credivel pois nio acho possivel ir resolver "uma anomalia" - como 

por si foi qualificada - desta dimensiio sem comunicar ao Presidente do banco o 

que ia fazer corn intervenqgo de pessoas de referencia do banco. 

Explicou que conferiu poderes a Filipe Abecassis para exercer em nome e 

por conta do BCP as procuraqaes mas diz que 6 falso que se diga que ao abrigo 

desses poderes tenha celebrado a 29.1 1.2002 o contrato com o ABN AMRO - o 

arguido alega que 6 falso mas nio explica porque 6 que 6 falso nem faz qualquer 

prova da sua afirmaqzo. 

Mais explicou que contactou em Dezembro de 2002 corn Moreira Rato, 

Berardino Gomes e Ilidio Monteiro para serem os UBOs das off-shores Cayman 

pois perante a situaqb que colocava o banco em risco de cr6dito perante as 

dezassete sociedades havia que reconhecer as perdas mas alega que niio era para 

esconder nada por ser urn cr6dito recuperavel apenas tinham que ter UBOs e estes 

aceitaram na mira do beneficio que iam ter - um beneficio ngo que implicava a 

responsabilidade dos seus patrim6nios. 

Disse que se reuniu com Miguel Paupkrio para definiqgo dos termos da 

reestruturaqk da EA em que estava em causa a compra desta sociedade assim 

como autorizou a 05.01.2004 a transferencia das responsabilidades da Branson 

Global Limited para a Dazla e aprovou a 08.01.2004 em Conselho de 

Administraqio do BCP ratificar a operaqiio de crkdito concedido A EA corn 

decisio transcrita e enviada ao Banco de Portugal como exemplo de transparencia. 

Explicou que assinou a 25.03.2004 o contrato pelo qua1 o BCP concedeu 

crkdito a EA e que concedeu crkdito a EA a 29.03.2004 na sequdncia do contrato 

de financiamento celebrado entre o BCP e a EA assim como disse que nio 

preparou a lista de financiamentos a off-shores mas que tal foi feito pelos serviqos 

competentes e apresentada por pessoas competentes. 

Tamb6m explicou outro procedimento que tem: 6 "feita" a acta de reuniio 

pel0 secrethi0 da sociedade e o arguido dava sugestaes depois de a ler. 



Disse que tomou conhecimento de dkbito em conta da EA por crkdito em 

conta da EAI a 29.06.2004 entendendo ser uma opera& licita e que autorizou a 

amortizaqiio parcial do financiamento concedido a EA com data-valor de 

30.06.2004 pois entende que niio ha administrador que se oponha A arnortizaqb 

de crkdito. 

Mais disse que aprovou a 15.09.2004 em reunib do Conselho de 

Adrninistrqb do BCP a ratificaggo dos despachos de aprovagiio das operag6es 

referentes a Sherwell e a Sevendale assim como apreciou a 12.1 1.2004 em reunib 

do Conselho de Administragiio as respostas a oficios e pedidos de informagb do 

Banco de Portugal. 

Ainda disse que recebeu o mail do arguido Luis Neto Gomes a 13.12.2004 

dando acordo no process0 de aquisigiio do Grupo EA por Miguel Paupkrio, 

autorizou o financiamento pel0 BCP a EA no imbito da aquisigiio do Grupo EA 

por Joaquim Pauperio assim como tomou conhecimento em reunib do Conselho 

de Administra~iio do BCP do oficio do Banco de Portugal de 27.12.2004 e 

aprovou a 30.05.2005 em reuniiio do Conselho de Administragiio que o Fundo de 

Pensees do Grupo fosse dotado de acq6es da EDP e da Friends Provident e papel 

comercial emitido pela CI tendo dito que "foi, no conjunto, uma operagiio boa que 

deu mais valias". 

Explicou os dois motivos que levaram Miguel Paupkrio a desinteressar-se 

da opera~iio levando a negociagiio em Junho de 2006 da entrega ao BCP da 

Comercial Imobiliirria assim como aprovou em reuniiio do Conselho de 

Administra@o Executivo do BCP a 05.03.2007 a concessb de suprimentos a CI 

corn vista ao seu investimento no project0 "Baia de Luanda". 

Disse que, no seu entendimento, as contas do BCP espelhavam a situagb 

patrimonial do banco e que n b  entende porque k que a CMVM mandou fazer a 

correqiio de 300 milhaes de euros para aprovar o prospecto de aumento de capital 

- disse que "foi uma divergencia de entendimento" porque a CMVM entendia que 

a Comercial Imobilihia e as sociedades eram detidas n b  por Miguel Paupkrio 

mas pel0 BCP - o que alias estava docurnentalmente provado mas que k 

totalmente irrelevante para o arguido. 

0 arguido Filipe Pinhal lembrou que as contas do BCP eram "vistas" pel0 

revisor oficial de contas, pel0 conselho fiscal, por auditores, pel0 conselho de 

administraggo, pela alta administrag50 do banco e que em 11 anos ningukm 
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questionou o rigor das contas - eis uma explicaqfo que nZo conta com o facto de 

que as contas nfo reflectiam a realidade pel0 que nfo podiam ser postas em causa 

por quem quer que fosse que n b  tivesse os elementos que apenas os arguidos 

conheciam. 

Explicou o arguido Filipe Pinhal que houve uma reuniZo no doming0 no 

dia 23.12.2007 em que chamaram auditores e advogados, o director da auditoria 

do banco e todos foram peremptorios a dizer que o comunicado podia ser feito nos 

exactos termos em que estava: ningukm pode ser responsabilizado 

individualmente pelo comunicado e que este foi feito para cwnprir o que foi 

impost0 pela CMVM. 

Disse que agiu de acordo com a lei e os melhores usos banchrios sem 

tentar esconder nada: tudo foi feito com consciencia de que a actuaqb era licita e 

todos os procedimentos correctos. 

Explicou que nfo houve dissimulaqiio de perdas porque eram de clientes 

do banco e n b  eram do banco mas esquece o arguido que era este ultimo que 

mantinha o poder e era o verdadeiro beneficikrio economico pelo que nfo se pode 

dizer que erarn de clientes. 

Mais explicou que a pedido do arguido Antdnio Rodrigues participou na 

recuperaqfo de crklitos "porque tinha experiencia'' e elencou a que tinha feito no 

Banco da Agricultura em Maio de 73 a Marqo de 75, que aprendeu com o Dr. 

Silvino Tomk Paiva Lopes - administrador nomeado pelo Governo no Banco da 

Agricultura e que aprendeu tarnbkm com o Dr. Anthnio Marta na Finangeste nos 

cinco anos e meio que exerceu funqdes no Montepio Geral e ainda entre Marqo de 

83 e Marqo de 85 na Paraempresa - que entende que era o "hospital das empresas" 

porque iam para ela todos crkditos ma1 parados. - e ainda quando esteve na Caixa 

Geral de DepQitos - aprendeu a ter criatividade suficiente para de forma legitima, 

obter resultados positivos e actuou dentro de pariimetros que entende apropriados, 

legitimos, para obter resultados que entende como legitimos. 

Nos dias 28 a 29 de Setembro de 201 1, o arguido Jardim Gon~alves 

prestou declaraqbes tendo explicado de forma clara as funq6es que desempenhou 

no BCP desde que ai entrou at6 A data da sua saida em 200412005 e referiu que os 
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administradores tinham keas definidas mas eram aut6nomos - disse que "todos 

os administradores tinham acesso a tudo e s6 niio tinham acesso ao que n b  

queriam" - isto acontecia para que se sentissern competentes e pertencendo ao 

todo. 

0 arguido Jardim Goncalves explicou que se ocupava da estratkgia do 

banco "ouvindo muita gente". 

Mais disse que "tudo foi muito bem feito" e que "as contas estavam bem 

feitas, sendo elaboradas pel0 banco e confirmadas por todos os servigos, nunca 

tendo havido manifestagiio de qualquer duvida". 

Explicou que soube das sociedades off-shores que era um servigo que o 

banco oferecia aos clientes mas disse desconhecer pormenores pois "algukm tinha 

que saber" mas niio era ele - embora fosse ele o Presidente do banco que diz que 

os administradores do BCP podiam saber de tudo, "s6 niio sabe quem niio quer". 

Disse que teve conhecimento da carta de Filipe Pinhal ao Governador do 

Banco de Portugal lida em Conselho Geral. 

Esclareceu que lhe foi comunicado pelos arguidos Antbnio Rodrigues e 

Filipe Pinhal que tinha sido detectada a falta de UBOs das sociedades "sendo 

conveniente resolver essa situagiio quanto antes, fazendo a venda, para niio haver 

confuslo com acgdes prbprias do banco", ou seja, os arguidos deram-lhe 

conhecimento para receberem dele instrug6es para resolver a situagiio - ha 

oposigiio com o que disse o arguido Filipe Pinhal pois niio afirmou que jb sabia 

do que se passava. 

0 arguido disse que foram Antdnio Rodrigues e Filipe Pinhal que lhe 

apresentaram o problema e a solugiio pel0 que disse que ficou "tranquilo at6 ao 

ano 2007" - hS, assim, diverghcia de depoimentos dos arguidos. 

0 arguido Jardim Goncalves explicou que niio perguntou quais foram as 

diligencias que tinham sido feitas ou se as diligencias tinham sido esgotadas 

porque "parte sempre do principio de que jh tinham sido esgotadas toclas" - atk 

porque disse que "hb que ter muito cuidado com as investigMes que se fagam 

num banco". 

Uma coisa 6 certa para o arguido: a prova de que o banco sempre trabalhou 

bem 6 que detectou "a falha" e resolveu-a. 

Ainda assim o arguido Jardim Goncalves niio deixa de dizer que ter havido 

"a falha" ''6 uma mqada". 
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Disse ainda que o banco pedia a Assembleia-Geral para vender acq6es 

prbprias e que a mesma sempre a deu mas por 18 meses e at6 10% assim como 

dava autorizaqiio para comprar obrigag6es mas disse que o BCP nunca teve urna 

politica de compra de acgbes pr6prias - uma coisa C haver uma "politica" e outra B 

a prhtica acrescento eu. 

0 arguido Jardim Gon~alves afirmou conhecer os UBOs e "achou bem". 

Explicou que por gentileza do arguido Filipe Pinhal conheceu a carta e 

achou que "era uma atitude de muito boa f6" correspondendo ao apelo do Dr. 

Vitor Consthcio - na sessiio de julgamento o arguido viu o documento de fls. 

15636 e seguintes. 

Ainda esclareceu o arguido como aprovou contas em Assembleia-Geral 

como accionista e como procurador de accionistas cuja identidade disse que 

desconhece - verifico assim que o presidente do banco C procurador de 

accionistas que "n20 conhece" de sociedades "dominadas" pel0 BCP. 

Confiontado com os documentos em sessiio de audiCncia de julgamento, o 

arguido disse desconhecer os de fls. 17737, 17741 a 17742. 

Explicou o arguido que embora conhecendo Miguel PaupCrio nlo o 

convidou a assumir a Edificios Atlhtico. 

0 arguido Christopher de Beck - o "funcionario n08 do BCP" como se 

identificou - explicou as fungbes que exerceu no banco nas areas operacional e 

intemacional e da banca de investimento mas na sua opiniiio niio teve qualquer 

participagiio na elaboragiio de registos contabilisticos individuais ou consolidados 

do banco. 

Referiu este arguido que "todos os actos que praticou no exercicio das 

diferentes funqbes foram absolutamente normais", explicando detalhadamente os 

cargos que teve e disse desconhecer as alegadas situaq6es irregulares. 

Explicou que niio teve conhecimento nem participou de mod0 algum nos 

factos relativos a constituigiio e gestio das sociedades off-shores designadas off- 

shores Cayman nem nas operag8es por elas realizadas assim como niio teve 

conhecimento nem participou nos factos relativos A assung20 por Xlidio Monteiro, 

Bernardino Gomes e Moreira Rato da titularidade das sociedades off-shores - 
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quanto a este 6ltimo explicou que embora sendo seu cunhado desde sempre tomou 

a decisb de nZo falar com ele sobre negbcios. 

Igualmente explicou o arguido que nZo teve conhecimento nem participou 

nos factos relativos aos contratos celebrados com o ABN AMRO BANK. 

0 arguido explicou que entende que a confianga B um elemento 

fundamental em qualquer instituiqb de caracteristicas e dimensb equivalentes 2i 

do BCP - assirn niio tinha conhecimento e tambem disse que nlo tinha qualquer 

motivo para desconfiar que o trabalho realizado pelas diferentes estruturas do 

Banco estava de algum mod0 viciado por qualquer irregularidade - o arguido 

disse que nZo tinha qualquer motivo para actuar de mod0 diferente. 

0 arguido disse que a mera titularidade de cargos sociais nZo demonstra 

absolutamente nada quanto ao conhecimento ou participaqb em quaisquer actos 

ilicitos. 

Mais disse que nunca representou as off-shores em Assembleia Geral at6 

porque a representagb s6 se faria em caso de ausencia do Presidente do Conselho 

de AdminisrnZo e o Presidente esteve sempre presente nas Assembleias Gerais - 

alias entende que nem sequer podia ter conhecimento da existencia das 

procurq6es e disse que nlo teve mesmo esse conhecimento. 

0 arguido explicou que ao longo da sua carreira no BCP as suas funqaes 

nunca se circunscreveram ou centraram na aprovaqb da concesslo de crkdito a 

clientes do banco pois essas decides chegavam-lhe depois de cumpridos todos os 

Mmites internos e que entendia serem decisaes de rotina pel0 que despachava 

automaticamente, preenchendo assim urn requisito formal - verifico que h i  um 

administrador do BCP que assina documentos para preencher um requisito formal 

enquanto que o anterior - arguido Filipe Pinhal - o fazia muitas vezes porque era 

um dos que estava nas instalq6es do banco. 

Ponderando toda a sua actividade na instituiqio banchia, esses actos 

seriam para o arguido de cariz meramente burocritico sem importhcia 

comparkvel iquela que tinha de lanqamento e acompanhamento das actividades 

do Banco no exterior. 

Tendo em conta a sua intensa e absorvente actividade internacional, o 

arguido explicou que muitos actos foram praticados na base da sua inteira 

confianqa na hierarquia e nos seus colegas do Conselho de Administmqiio, 

colocando assim nessa base a sua assinatura em operq6es de credit0 relacionadas 
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com as sociedades off-shores de autorizagiio de concessio e renovagfo de crbditos 

designadamente concessiio de crbditos iniciais de valores entre 10 milh8es e 60 

milhdes - explicou o arguido que form Filipe Pinhal, Jardim Gon~alves e 

Antbnio Rodrigues que tiveram conhecimento das irregularidades envolvendo as 

sociedades off-shores mas foi o arguido quem explicou a Ant6nio Castro 

Hemiques que os montantes de crCdito a G6is Ferreira tinhm a ver com a 

vontade deste aurnentar a sua participagio no BCP. 

As operagdes de financiamento nio lhe causaram qualquer d6vida assim 

como nio a suscitaram nos membros da Direcgiio Intemacional que deram o seu 

parecer porque "nada tinham de extraordinhrio ou de anormal ou de irregular" . 
Mais explicou que as operagdes de financiamento apenas passaram pela 

Direcgio Intemacional pelo facto de estarem em causa entidades nio residentes - 

iiquela direcgio competia a formalizagb burocritica do process0 de concessio e 

nio uma anhlise de mkrito da operqio ou conhecimento do cliente pois essas 

eram decisdes do departamento com relagio com o cliente. 

Mas Rui Lopes, anterior director da DRI, disse que recebia ordens sobre as 

G6is Ferreira dos arguidos Jardim Gon~alves, Christopher de Beck, Antdnio 

Castro Henriques e Filipe Pinhal em total oposigfo com a explicaqlo deste 

arguido de que a Direcgio Intemacional tinha urn papel instrumental de 

tramitagio formal sem poder decis6rio sobre a substincia da operagfo, sem 

contact0 com o cliente e sern possibilidade real de detectar quaisquer 

irregularidades inerentes i s  off-shores. 

Igualmente explicou o arguido que as aprovag8es foram concedidas pel0 

4" escalio e precedidas de todas as decisdes da Direcgio Intemacional pel0 que o 

mesmo nfo teve qualquer iniciativa na operagiio e as decisties que tomou foram 

todas antecedidas de pareceres favoriveis dos diferentes servips integrantes da 

estrutura hierhquica competente para o tip0 de processos. 

Por outro lado, o arguido explicou que nfo cabia ao Conselho de 

Administrqio fazer a anhlise tkcnica das operag8es de crkdito a niio ser que 

existissem dhvidas suscitadas pelos escal6es inferiores. 



Explicou ainda o arguido que as propostas de crkdito chegavam i s  suas 

m b s  com parecer da Direcgiio da sucursal de Cayman, do Departamento de 

Crkdito da Direcgiio Intemacional e do Director da Direcgiio Intemacional mas 

sem indicagiio do UBO. 

0 arguido explicou que era prhtica comum niio constar das propostas de 

crkdito o nome do UBO das sociedades rnutuhrias, bastando que no mornento da 

aprovaqb da concessb a informqb sobre o patrim6nio dessas sociedades e grau 

de cobertura do crkdito sempre que o beneficihio niio tivesse dado qualquer 

garantia para o cumprimento das responsabilidades da sociedade - era 

fundamental a total confidencialidade e descrigiio relativamente aos seus UBOs. 

Mais disse que quando assinou as autorizag6es de crkdito presumiu e 

confiou que essas sociedades tinham um UBO efectivo embora desconhecido para 

ele pel0 que se concluiu que s6 estas sociedades off-shores tinham UBO's 

desconhecidos quando era evidente a sua existhcia e as suas operagees. 

Tendo pareceres favorheis e inexistindo dinridas sobre as operafles, 

identicas a tantas outras com caracteristicas semelhantes, o arguido disse que deu 

a sua aprovagiio. 

0 arguido entende e explicou em sessb de audigncia de julgamento que 

niio tinha o dever nem a possibilidade de averiguar a identidade dos UBO's das 

sociedades. 

Mais disse que o risco de crkdito assentava exclusivamente sobre os 

activos das sociedades off-shores e esse risco era considerado muito baixo. 

Explicou ainda que a aprovagb das renovagees dos crkditos se enquadrava 

nos padrees normais de actuqiio A kpoca. 

0 arguido explicou a informag80 com mapa das responsabilidades era 

enviada para a generalidade dos crkditos. 

Quanto a operqiio ABN, o arguido disse que niio a autorizou como consta 

da garantia bancbia nem teve qualquer intervengiio na mesma. 

0 arguido disse que conhecia a participagiio do ABN no BCP mas sabia 

que era meramente financeira e por isso nib se preocupou - e eu chego A 

conclusiio que sabendo que era meramente financeira sem conhecer os contornos 

da operaqh e o seu significado e sendo o BCP um banco 60 cioso de quem siio 

os seus accionistas o arguido estsl por demais descontraido sern conhecer bem a 

openqb ABN. 
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0 arguido tarnbkm disse que nio teve nem podia ter conhecimento das 

operagdes da "Baia de Luanda" para alegada dissimul~io de perdas, tendo agido 

sempre na convicgk de que era um projecto muito interessante para o BCP - mas 
foi o arguido quem apresentou o plano da "Baia de Luanda" em Conselho de 

Administraggo e quem o acompanhou desde o inicio - o arguido Filipe Pinhal 

disse que existia capital do BCP em kwanzas mas foi o arguido Christopher de 

Beck quem disse que seria interessante investir esse capital na "Baia de Luanda". 

Foi o arguido Christopher de Beck quem fez o projecto de investimento do 

BCP na "Baia de Luanda" assim como foi este arguido que fez o despacho de 

crkdito para JosC Rkcio. 

Aliis foi o arguido Christopher de Beck quem apresentou Jose RCcio a 

Miguel PaupCrio. 

0 arguido Christopher de Beck reconhece que realizou negociagdes corn 

Miguel PaupCrio sobre a EA e a testernunha Jose Miguel Paup6rio reconhece que 

"Christopher de Beck 6 a alma do neg6cio da "Baia de Luanda" como afirmou. 

Colocou o arguido particular enfase na confianga que sempre existiu no 

seio do Conselho de Administragb do BCP e na politica de descentralizaggo das 

decisdes em que todas as operaqdes eram ratificadas a nio ser que existisse 

alguma razgo para o n b  serem. 

Explicou que foi um acto de solidariedade para com o entgo Presidente do 

Conselho de Administragio numa altura de grande tensb na vida do banco que se 

disponibilizou para assinar a carta de 20.12.2007 porque a explicagio que o 

arguido Filipe Pinhal h e  deu pareceu-lhe razoivel tendo em conta a pouca 

informaggo que dispunha na altura - o arguido reconhece que tern pouca 

informqb mas disponibiliza-se para assinar a carta, nlo procurando saber mais. 

Mais explicou o arguido que era materialmente impossivel e at6 inexigivel 

que os administradores fizessem urn controlo sobre as operaqdes - isto no 

pressuposto de que o controlo era feito a montante. 

No dia 10.10.201 2, o arguido Christopher de Beck explicou que com base 

na sua interpre-50 do regularnento de credit0 a intervengk dos escaldes 

dependia da pritica de cada administrador e como cada um sentia ou n k  
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necessidade de ter o "conforto" da intervenqh do primeiro escaliio dando 

exemplo das cinco operaqBes das 17 sociedades Cayman em que na operaqb do 

Banco Portugugs do Atlhtico 6 o 3" escalb - Miguel Namorado Rosa - o 

primeiro a intervir e n b  o 1" escaliio de Cayman. 

Assim explicou que a assinatura de Carlos Costa n h  constava porque o 

mesmo devia estar de f6rias e ele perante o pedido niio viu razb para n b  

prosseguir. 

0 arguido Antdnio Castro Henriques explicou que agiu convencido que 

os documentos que aprovou como membro do Qgiio da administraqiio do BCP 

reflectiam a verdadeira situaqiio econ6mico-financeira pois nunca teve qualquer 

responsabilidade na elaborqiio das contas nem influenciou a contabilidade. 

Ao votar em Conselho de Administraqb a aprovaqiio de documentos de 

informaqb e de prestaqiio de contas, o arguido explicou que teve em conta as 

informaqBes prestadas pelos administradores com responsabilidade na matdria e 

os pareceres de 6 r g b  de fiscalizqiio e de auditoria que se teriam pronunciado 

sobre os mesmos mas que niio analisou um por um quaisquer dos lanqamentos 

contabilisticos e dados subjacentes - niio o fez porque recebia regularmente 

grande diversidade de informqiio que permitia como membro do Conselho 

conhecer a situaqb patrimonial, financeira e comercial do BCP. 

Mais explicou que participando na sub-comissiio de acompanhamento do 

Fundo de PensBes em 2006 " n h  teve qualquer visibilidade sobre os factos" pois a 

comiss5o niio geria o Fundo de PensBes BCP nem acompanhava lanqamentos 

contabilisticos nem a definiqh de politicas de investimento dos activos. 

Disse o arguido que teve o pelouro da SERVJTRUST que integrava a irea 

do Private Banking mas que nunca acompanhou a gestiio ou acompanhou a vida 

das off-shores contudo Rui Lopes, anterior director da DRI, disse que recebia 

ordens sobre as G6is Ferreira de vhios arguidos incluindo de Ant6nio Castro 

Henriques pel0 que 50 entendo como 6 que se dh ordens sem acompanhar a 

gestb ou a vida de uma sociedade. 

Explicou o arguido que foi gerente da Edificios Atlhtico assim como foi 

vice-presidente do Conselho de AdministraqZio de Seguros e PensBes SGPS mas 

com mera subscriqiio de papel comercial em operqiio de aplicaqiio de fundos 

disponiveis da Seguros e Pensces. 
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0 arguido explicou que teve a tutela da sucursal Cayman na hltima 

quinzena do ano de 2003 quando as sociedades tinham UBO's e niio tinham no 

seu patrim6nio quaisquer acqdes do BCP - explicou que niio autorizou quaisquer 

renovagdes de crkditos i s  off-shores Cayman nem interveio em relaqiio aos 

mesmos em 23 de Dezembro de 2003 nem autorizou concessk de crkditos a 

Moreira Rato, Bernardino Gomes e Ilidio Monteiro para assunqiio de dividas das 

off-shores ou outras mas deu autorizaqiio para prestaqiio de garantia ao Banco 

ABN para acerto de imposto que poderia eventualmente ser devido no quadro de 

segundo contrato com base numa proposta que niio lhe permitia ver qualquer 

ligaqiio anormal entre as sociedades e o BCP. 

Disse ainda que autorizou em 29 de Dezembro de 2003 que os fundos 

resultantes do credito concedidos i s  off-shores fossem usados pelas sociedades e 

holdings para aquisiqiio de valores imobilihios mas n k  teve qualquer 

conhecimento de relaqb entre BCP e as sociedades. 

A sua participqiio nas Assembleias-Gerais da SERVITRUST como 

representante do accionista h i c o  BCP niio lhe deu qualquer informaqiio adicional 

acerca das off-shores - reparei que disse informaqiio "adicional" ou seja para alkm 

daquela que j6 tinha. 

Mais disse que niio participou nas negociaq6es para aquisigiio da EA em 

Dezembro de 2003. 

Explicou a compra da DAZLA e a divida da EA proveniente do 

emprkstimo de 600 milhdes de euros bem como as renovaqdes de credito i s  off- 

shores pela DRI sem qualquer intervenqiio sua. 

Disse que niio participou na reunik do Conselho de Adminishaqk de 13 

de Abril de 2004 e que interveio na emissiio de divida sobre a forma de papel 

comercial da -CI sem consciencia de que a CI era propriedade, engo, da 

TOWNSEND pois nib se apercebeu que a mesma deixou o universo BCP sendo 

urna sociedade de reduzido valor no quadro do conjunto de activos e passivos 

consolidados da instituiqiio. 

0 arguido explicou que "niio acornpanhou o project0 "Baia de Luanda". 



Mas disse que depois de ouvir as explicaqaes do CFO do Banco e corn a 

presenqa de um auditor externo que corroborou a posiqiio e de acordo corn os seus 

pr6prios conhecimentos, aprovou a informaqiio financeira do lo semestre de 2007 

e o comunicado de 23 de Dezembro de 2007. 

0 arguido explicou que sempre actuou com base na confianqa nos seus 

pares, nos serviqos e nos auditores do Banco. 

Mais disse que actuou em relaqiio k sociedades off-shores ignorando o 

que se havia passado com as mesmas nos anos anteriores - ignorincia que niio 

quis "desfazer". 

Foi o arguido Jardim Gon~alves quem pediu ao arguido Antbnio Castro 

Henriques que falasse com G6is Ferreira e Bessa Monteiro - e o arguido falou 

corn eles em 1996 juntamente com um colega director cuja identidade niio se 

lembra. 

Em fins de 1996 houve uma reuniiio entre Gois Ferreira, Bessa Monteiro, o 

arguido Antdnio Castro Henriques e um director do BCP que jB n b  se lembra 

quem seja e o arguido - Antdnio Castro Henriques - pediu que assinassem 

docurnentos do BCP tendo dito nessa altura que o risco e a responsabilidade eram 

do banco. 

0 arguido entende que niio sabia nem lhe era exigivel que soubesse que as 

17 sociedades off-shores tinham sido criadas sem UBO's conhecidos - disse que 

ouviu o que o arguido Antdnio Rodrigues explicou assirn como o arguido Filipe 

Pinhal e entende que "niio tern que questionar o que lhe foi explicado pois as 

explica@es faziam sentido". 

0 arguido Antdnio Rodrigues explicou convictamente o que entende ser o 

CFO - para si 6 algukm que agrega a informaqiio: algukm que olhando para as 

contas em natureza agrega-as, assegura que as vzbias Areas obedeqam i s  regras e 

que assina as contas ap6s a assinatura do tkcnico de contas. 

Recordou que teve muito trabalho corn a compra do Banco Melo que 

depois se viu que a sua situaqiio colocava em causa a solvabilidade do sistema 

financeiro e "havia que ir ao trabalho". 

Lembrou que teve que acompanhar a consolidaqiio e integraqb de 

pessoas, ler relatbrios, controlar custos e contas, ver a contabilidade analftica, o 

relatbrio de contas anual e semestral, fazer a anilise da concorri%cia, pagamento 
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de dividendos e analise micro-economica - era muita informqiio e havia a 

necessidade de manter a confianqa. 

Disse que em Novembro de 2002 teve a informaqb de falta de evid6ncia 

de UBOs porque pediu em final de Outubro de 2002 para o aumento de capital 

com o instrumento novo - DMOCs - ao arguido Miguel Magalhies Duarte o 

levantamento de accionistas - dos principais accionistas - e este arguido dh-lhe a 

informaqiio que Amaral Medeiros niio localizou nos registos do banco os UBOs. 

Afirmou que ficou bastante preocupado e que decidiu em fins de 

Novembro parar a compra de acq6es pelas sociedades para mitigar o risco e falar 

com os arguidos Jardim Gon~alves e Filipe Pinhal para procurar wna soluqb 

pois o arguido Filipe Pinhal conhecia os principais accionistas. 

Explicou que o arguido Filipe Pinhal tomou a iniciativa, com 

conhecimento do presidente do banco, tendo havido conversas com Amaral 

Medeiros. 

Decidiu-se que, atenta a credibilidade do banco e para nio lanqar diivida 

sobre inocentes, havia que resolver o problema - mas o arguido disse que se fosse 

hoje pedia uma auditoria. 

0 arguido disse que empenhou-se na soluqiio do problema com assunqiio 

pelos UBOs, contrato de ABN e assunqb pessoal pelos tres UBOs - foram no seu 

entendimento operq6es tipicas de recuperaqio de crCdito comunicadas a quem se 

devia fazer a comunicaqiio. 

0 arguido entende que niio houve crCdito vencido e que niio havia 

necessidade de provis6es. 

Explicou que o vencimento do crkdito C determinado pela kea  comercial 

que entra nos aplicativos de imediato e entra na contabilidade por natureza. 

Mais explicou o arguido que a consolidaqiio de contas foi feita de acordo 

com o Decreto-Lei n036/92 que exige a detenqiio de qualquer participaqio e que o 

banco niio era detentor pel0 que niio havia que consolidar - na docwnentaqiio v b  

se que at6 15.04.2005 o Banco de Portugal nio mandou consolidar mas disse 

"abata a fundos prhprios". 



Disse que a dagb  da Comercial Imobilihia foi para mitigar o risco de 

crCdito. 

0 arguido disse que cumpriu leis e circulares apoiado nos consultores, 

auditores e advogados, tanto que o relatbrio de supervisiio niio apurou 

responsabilidades individuais. 

Na concessiio de crCdito e reduqb de crCdito, explicou o arguido que 

intervinha juntamente corn Chrisiopher de Beck pois eram os dois que estavam no 

banco "at6 altas horas da noite" - eis de volta o argument0 da presenga no edificio 

- mas acrescentou que assinava os documentos mas " n b  de cruz" porque "via e 

niio levantava quesths". 

Vendo os documentos de fls. 164 verso e 287 verso, o arguido confirmou 

que ambos tbm a sua assinatura - e a assinatura de Anibnio Casiro Henriques - do 

4" escaliio assim como identificou o assunto e a garantia da carteira de titulos. 

Perante o documento de fls. 17737 e seguintes dos autos, o arguido disse 

que no mesmo consta "habitual ficheiro de excell" mas diz que niio se lembra de 

ser tio habitual. 

Inquirido sobre a raziio do envio do documento, o arguido disse niio saber 

mas que Miguel Maga1ha"es Duarte tinha que o receber para fazer o seu trabalho. 

0 arguido disse niio saber porque C que o documento lhe era enviado mas 

ele era superior hierhrquico do arguido Miguel Magalhies Duarte e se lhe era 

enviado era por err0 e por n b  haver organizaq6es perfeitas. 

Explicou o arguido que Miguel Maga1ha"es Duarte lhe falava sobre quem 

estava a comprar e vender no mercado acg6es BCP mas o seu interesse n b  era 

deste ghero pois n b  tinha tempo para se preocupar com estas coisas: C 

informwiio de gestio corn dados de contas, de todas as contas acompanhadas pela 

Direcgb Intemacional. 

Disse que o arguido Miguel Magalhdes Duarie precisava da informqb 

para saber a utilizaqiio dos limites em relagiio aos mandados que ele tinha - tinha 

que saber a carteira de titulos, a utilizqiio, a utilizaqb dos limites - isto n b  

interessava ao arguido pois explicou que para ele interessava quando havia um 

grande accionista a vender. 

Mais explicou que houve um aurnento de capital acompanhado pel0 banco 

intemacional e banco de investirnento do BCP desde 86 com urn produto hibrido 

que pela primeira vez foi aprovado pela CMVM e que deu muito trabalho a 
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preparar e houve muito cuidado antes do final do ano para que os racios de 

solvabilidade reflectissem o investimento. 

Na 6ltima semana de Outubro de 2002, o arguido falou com Miguel 

Magalhlies Duarte e este fez diligsncias e entregou-lhe listagens de vinte ou trinta 

phginas mas ele questionou-o porque queria saber quem erarn os clientes. 

0 arguido Miguel Magalhdes Duarte perguntou a Amaral Medeiros e este 

fez diligsncias mas ngo os encontrou, tendo-o dito ao arguido Miguel Magalhcles 

Duarte que, por sua vez, disse ao arguido. 

A reac~go do arguido foi "n5o pode ser: tern que haver aqui urn erro" e foi 

falar corn Amaral Medeiros para fazer diligsncias - este fez diliggncias mas disse, 

de novo, ao arguido que nada encontrou. 

0 arguido disse que antes ja havia referencia do Banco de Portugal relativa 

a esta situaqgo detectada em rela~io a Manuel Fino mas referiu que n b  se lembra 

como se resolveu a questgo. 

Mais disse que falou com os arguidos Filipe Pinhal e Jardim Gonqalves 

tendo sido decidido que tinha que se resolver a situaqb. 

Explicou que o arguido Filipe Pinhal fez contactos e "tres senhores 

subscreveram naquela data, assinaram toda a documentaqao discutida com o 

arguido Filipe Pinhal". 

Questionado sobre alternativas a este caminho, o arguido disse que nunca 

se constituiram sociedades a nio ser para clientes e foi este o caminho mas para 

ele a altemativa era aparecerem os verdadeiros UBOs - deu o exemplo de Manuel 

Fino que esteve a perder e nao apareceu, depois ganhou milhBes e apareceu mas 

agora esti a perder e nio se sabe se aparece ou ngo. 

0 arguido disse que concordou com a solu@io apresentada pel0 colega e 

trabalhou nela. 

Explicou que fez road-shows corn o arguido Miguel Magalhcles Duarte e 

que este sabia aspectos financeiros para responder As perguntas - era informagiio 

de gestiio e de conversa com colegas, dando o exemplo que ele prbprio falava com 

Francisco Lacerda. 



Mais explicou que o arguido Miguel Magalhiies Duarte fazia o powerpoint 

com informqiio que o arguido dava - explicou que arguido Miguel Magalhiies 

Duarte recebia a "pastinha" com os elementos para poder fazer a apresentagiio. 

Mais disse que o arguido Miguel Magalhies Duarte acompanhava a 

inforrnagb trimestre a trimestre para poder responder questBes colocadas pelos 

analistas. 

0 arguido explicou que "as contas vinham via aplicqb" e reportavam 

para aplicagiio que produzia um ficheiro agregado e fazia ajustamentos nonnais 

entre grupo e mandava ficheiro para Nogueira Chaves que assinava as contas 

consolidadas e enviava-as para o arguido e este distribuia-as pelos colegas em 

conselho quando as apresentava e todos assinavam as contas que eram reportadas 

ao Banco de Portugal (assinadas por ele e por Nogueira Chaves). 

Assim explicou que o arguido Luis Neto Gomes niio inteninha nas contas, 

ou seja, este arguido 6 urn dos directores do Centro Corporativo com a iirea da 

consolida@o e o arguido diz que "niio intenem nas contas". 

Perante o organigrama de fls. 8306 e 8307 dos autos, o arguido explicou 

que o Centro Corporativo tinha vhias hreas designadarnente a de estudos e 

estratkgia (que reportava ao arguido Luis Neto Gomes), de planeamento e controle 

(que reportava ao arguido Luis Neto Gomes), de informagiio de gestiio e 

consolidadas (que reportava ao arguido Luis Neto Gomes), de assessoria fiscal e 

de participadas (que reportava a Eduardo Tracana de Carvalho) e juridica (que 

reportava ao arguido Paula Teixeira Pinto). 

0 arguido explicou que se fazia a apresentqiio de crkdito vencido por 

classes de vencimento e garantias e que os titulos ABN em 2002 tinham 

recuperagiio em 10 anos e que o Banco de Portugal transmitiu d~vidas quanto a 

garantia "niio se sentia confo~vel"  mas que confiavam porque o titulo BCP era o 

que mais conheciam e dominavam em termos de empresa e conhecimento de 

empresa. 

0 Banco de Portugal impds ao BCP e impediu a recuperaqiio a 10 anos, 

levando ti venda: primeiro entre 3 1.12.2004 a 01.2005 se reduzisse a exposigiio a 

off-shores que fossem assumidas pessoalmente ou dessem garantias - o que era 

um elernento externo ao que estava no contrato. 

0 arguido disse que se niio houvesse imposigiio do Banco de Portugal em 

2007 seriam 198 milhBes de acgBes corn aumento de capital de 2001 e 2005 
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valorizadas a 4,22 dariam 835,5 milhdes de euros e convertiveis feitos em 2004 

com mais valia de 66 milhdes de euros a acrescer os dividendos a distribuir pelos 

accionistas. 

0 arguido disse que nio deu conta da situagio ao presidente e arguido 

Paulo Teixeira Pinto da questiio de 2002 porque ele entrou em Margo de 2005, foi 

secretririo da sociedade, participou em reuni6es do conselho, foi responsivel da 

parte legal do conselho e participou com ele em reunides no Banco de Portugal 

logo "nio tinha que comunicar" - quanto muito quem teria que comunicar era o 

antecessor que passou a pasta - mas ainda achou que o assunto nio era relevante 

sob ponto de vista do crkdito ou do risco. 

Mais explicou o arguido que a constituigio de provisdes era feita de 

acordo com o aviso 3/95 do Banco de Portugal e corn o plano de contas do 

sistema bancirio assim como explicou que as provisdes eram subjectivas mas que 

o BCP tinha uma componente de recuperagiio. 

Disse que nio houve instrugio ou directiva do Banco de Portugal para o 

BCP alterar as contas mas que em 96 em relagio as contas de 95 havia 

ajustamento de 100 milhdes de contos do Banco Portuguds do Atlfintico e s6 

souberam no final do ano que niio havia para contabilizar 14 milhdes de contos 

nio deixando de provisionar - mais referiu que o Banco de Portugal interveio em 

duas situagdes do Grupo Melo e Teixeira Duarte que exigiu planos de 

regularizag b. 

0 arguido explicou que o BCP tinha uma aplicagio a nivel informhtico de 

sistema central sem intervengio humana - havia agregagio por classes e dentro 

destas por garantia - e que as contas reflectiam a realidade. 

Explicou que esteve em reunib no Banco de Portugal corn Carlos Santos 

em que apresentou a situagio totalmente provisionada ou fazia eliminaqio do 

activo contra a provisiio ou cedCncia de crkditos por valor simb6lico ou nominal - 

era o mais correcto para o arguido - e o Banco de Portugal concordou com a 

solug% e o arguido fez assim. 

0 arguido disse que ate Novembro de 2002 nio se levantou a quest% dos 

UBOs das sociedades off-shores - foi detectada uma falha documental e havia que 
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resolver encontrando quem seriam os donos e tratar com quem era mais adequado 

(que era o arguido Filipe Pinhal) para encontrar uma soluqio - assim nHo entende 

quando se diz que se quer esconder pois se assim t5 nio se vai perguntar nem se 

vai investigar e atk porque entende que o banco tinha excesso de provides n k  

afectava os rhcios. 

Mais explicou que em Novembro de 2002 quando pediu ao arguido Miguel 

Magalhies Duarte a identidade dos UBOs, o crkdito nHo estava vencido, nio foi 

declarada a data de vencimento - foi descoberto em conta renovavel 

automaticamente e os juros foram renovados, houve alteraqces de titularidade e 

alteraqbes de garantias e o relatorio de inspecqio do Banco de Portugal nHo 

declarou vencido o das Gois Ferreira. 

0 arguido disse que t5 o gerente da conta da Area comercial que tinha que 

saber se estava vencido: elelarguido nio foi informado porque nio tinha que ser - 

eles actuavam no aplicativo. 

Explicou que fez-se a provisio de 200 milhaes de euros que nio era 

obrigatbria mas que dada a conjuntura econornica e social e apos o 11 de 

Setembro com impact0 via Eurico e a incerteza dos mercados; B uma matkria com 

alguma subjectividade e o banco transmite ao mercado que agiu com prudencia 

para fazer face a riscos futuros: estA a ser prudente. 

Ainda explicou que com a situaqb de 11 de Setembro e a alteraqio do 

indice das seguradoras a cair a pique com aumento das indemnizaqces e 

diminuiqb de activos, o BCP descolou da linha do banco e cola-se a das 

seguradoras tendo havido negociaqio e afectaqHo da cotaqio do BCP tendo sido 

muito discutido e houve decisb com o arguido Jardim Gon~alves a discutir com 

o Banco de Portugal para provisio. 

0 arguido explicou em relaqio as contas consolidadas, o investimento 

feito pel0 BCP em ferramentas adequadas com aplicaqb instalada em cada 

subsidihria para eliminar erros - cada subsidihria tem contas de acordo com regras 

do pais que vio para Francisco Silva para procedimentos de conferCncia e 

elaboraqio de balanqo, conta e resultados para preparar as notas As contas - B urn 

process0 rnechico simples que certifica que tudo esth bem. 

Mais explicou que a unidade estava no Centro Corporativo para o ajudar 

na gestib - era uma razio de proximidade e mpidez. 

Disse que em seu entendimento "nlio ha problemas" nas contas. 
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0 arguido explicou que em Dezembro de 2002 comunicou a Miguel 

Magalhies Duarte que os tr6s UBOs eram as tr6s pessoas e que conheceu as 

cartas entregues pel0 arguido Filipe Pinhal tendo aquele - Miguel MagalhZes 

Duarte - tomado conhecimento das cartas e transmitiu-as A Helena Soares 

Carneiro. 

Em relagiio ao documento de fls. 13626 - mail de 30.12.2003 - o arguido 

disse que era urgente porque o tempo era curto para executar atenta a diferenga 

horiu3a Portugal-Cayman e que foi confidencial ... para oito pessoas, ou seja, 

para as pessoas a quem interessava conhecer. 

Em relagb a este aspect0 de constar no documento a palavra 

"confidencial" e o mesmo ser dirigido a oito pessoas, o arguido Miguel 

Magalhies Duarte explicou que 6 colocada a palavra "confidencial" porque o 

acesso A caixa de e-mails 6 dado As secretArias e assessores e para que estes niio 

abram e tenham acesso a algurn documento 6 colocada a palavra "confidencial". 

No caso do documento, a palavra "confidencial" foi colocada porque 

constavam nomes de clientes e valores monethrios que niio deviam ser conhecidos 

de secretkias e assessores - mas pergunto-me se n5o 6 no BCP que se diz que se 

confia em toda a gente e depois pondera-se se as secrethrias e os assessores 

escolhidos com base na confianga pessoal niio comentem factos de que tomam 

conhecimento no trabalho. 

0 arguido Alrjlio Dias comeqou por dizer que entendia ser necesshrio que 

se tivessem presentes tr6s factos: teve pelouros mas n b  teve contact0 com as off- 

shores, n b  teve conhecimento da venda da Comercial ImobiliSlria A Towntrust e 

durante o exercicio de fungaes no BCP saiu bastante do banco por exigCncias das 

suas tarefas de recuperagio de cr6dito. 

Explicou o arguido que sabia que a Comercial ImobiliSlria pertencia ao 

universo BCP pel0 nome comercial e por urna vez ou outra se ter falado desse 

nome mas n b  se consegue lembrar onde 6 que tal aconteceu. 

Perante o contrato de 22.06.2006 a fls. 10027 e 10028 o arguido lembra-se 

que o leu - e de estar a ver a finalidade no seu artigo l o  - e que Christopher de 



Beck o esclareceu sobre o mesmo no sentido de que era para iniciar a obra - tendo 

satisfqiio de se avangar para Africa. 

Confrontado com o facto de que se entendia que era tudo do universo BCP 

e a existCncia de dagiio em cumprimento, o arguido niio conseguiu explicar como 

niio estranhou a daqiio em pagamento de uma sociedade que pertencia ao BCP. 

Fazendo um esforgo de membria, o arguido explicou que tinha visto em 

powerpoint o projecto "Baia de Luanda" mas foi uma " coisa en passant ", 
chegando a adrnitir ter sido Chrislopher de Beck que apresentou o projecto e que 

foi este arguido quem fez o projecto de investimento do BCP na "Baia de 

Luanda". 

Disse ainda que depois do contrato niio teve contact0 com a Comercial 

Imobiliiiria - sabe que a Edificios Atlhtico tinha actividade muito intensa e muito 

forte e era do BCP. 

Confrontado com o documento de fls. 12243 dos autos, o arguido explicou 

que a daqiio em pagamento reforgava a posigiio da Comercial Imobiliaria. 

Atenta a sua assinatura no contrato de 29.06.2007, o arguido niio 

conseguiu explicar porque 6 que assinou o documento. 

0 arguido explicou os diferentes cargos que teve no BCP desde Margo de 

1998 na Area dos particulares e empresas do Norte - a rede de retalho -- passando 

pelos pelouros de empresas, acess6ria juridica e auditoria em 2003, areas de 

empresas, recuperqiio de crkdito, leasing, factoring em 2005 e a abertura da 

sucursal de Macau em 2006. 

Afirmou que quando tinha d~ividas pedia explicq6es a colegas e aceitava- 

as ou niio de acordo com o que pensava mas confessou que "sentia-se confortiivel" 

com os esclarecimentos que lhe eram dados - referiu que assinou documentos 

"nunca de cruz". 

Explicou que a exighcia de dupla assinatura era uma regra que incutia 

seguranga apesar de nib haver qualquer suspeita - era um "conforto" como disse 

- eis uma coisa que niio entendo: para que 6 que 6 precis0 "conforto" se niio h i  

qualquer suspeita por se confiar nos colegas. 

Disse que se lembra que o Banco de Portugal quis clarificar a situqiio das 

anomalias dos vefculos e em reuniiio do Conselho de 08.01.2004 se ter dito que o 

banco tinha dado dois anos ao BCP para "arnunar a casay' mas ele niio conhecia as 

anomalias embora sabendo ser "problern8tica". 
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Mais disse que no BCP na Area do Private supervisionava-se os assuntos e 

faziam-se reports ao Centro Corporativo assim como A Auditoria sendo que o 

Centro Corporativo fazia reports ao Banco de Portugal. 

No Centro Corporativo estavam Fernando Faria - que o arguido disse ser 

director-geral do banco e homem de confianqa - e o arguido Luis Gomes - o 

arguido explicou que eram estes dois homens que preparavam os reports, 

recolhiam infomqiio e apresentavam-na ao Centro Corporativo. 

0 arguido considera-se um "adrninistrador domestico e regional" e que 

"no BCP ha adrninistradores de la  e de 2" e o Alipio Dias k de 2" ". 
Disse que conhece Miguel Paupkrio como sendo adrninistrador do Banco 

de Investimento Imobiliario que pertencia ao BCP mas tem a ideia de que Ihe foi 

dito num almo~o que ele ia sair do BCP niio lhe sendo dito que a "Edificios 

Atlhtico ia sair". 

Confrontado com o documento de fls. 30435, o arguido reconheceu no 

mesmo a sua assinatura - tal como a do arguido Filipe Pinhal - para reestruturwb 

de crkdito. 

Atento o documento de fls. 9629 o arguido disse que era reestmturaqiio 

que lhe foi dito pel0 arguido Antbnio Rodrigues - explicaqiio que foi pelo arguido 

considera "confo~vel" tendo ficado "satisfeito" e "andou para a frente". 

0 arguido reconheceu a sua assinatura no documento de fls. 9632. 

Em relqiio ao project0 "Baia de Luanda", o arguido explicou que foi 

conduzido pel0 BCP, tendo-lhe dado satisfqiio saber que o "banco ia entrar em 

Luanda". 

Reconheceu que sabia que a verdadeira garantia dos financiamentos A 

Comercial Imobilihria era a "Baia de Luanda", mostrando conhecer a ligaqb 

entre estas duas entidades. 

Tarnbkm reconheceu a sua assinatura no documento de fls. 4004 que Ihe 

foi remetido por David Fernandes e Maria do Carmo Ribeiro - esta 6ltima jurista 

do Centro Corporativo do BCP. 

Em relaqiio h sociedades off-shores Gdis Ferreira, o arguido explicou que 

conhece em meados de 2006 com a situqkio parada que niio era bom e que a DRI 
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informou que havia desejo de extinguir sociedades, mais explicando que falou 

com Anldnio Rodrigues que lhe disse que n b  havia provisdes mas que havia 

necessidade de tempo e que posterionnente h e  disse que iria ser usada a cessb de 

crkditos atk por ser mais vantajosa para o banco tendo falado com Vasco Branco 

tendo havido negociaqdes sendo tratado pelos serviqos. 

Explicou que "quando as G6is Ferreira vieram" para ele "nlo havia nada a 

fazer porque estavam totalmente provisionadas e porque em 20 10 os saldos foram 

abatidos aos capitais pr6prios do banco" - "tudo estava feito e tudo estava 

cumprido". 

Admitiu que "p6s a sua assinatura em documentos relativos hs sociedades 

G6is Ferreira". 

Mais explicou que antes de chegarem As suas mlos, as contas tinham 

passado pela Direcqb de Contabilidade, pela consolidaqlo das contas, tiveram a 

participaqiio de auditores externos, reunides de pelouros, revisor oficial de contas 

e divisb de risco e auditoria - nlo havia nada que levasse o arguido a pensar que 

as contas nlo estavam certas mas frisou que havendo alguma coisa com a qua1 nio 

concordasse n b  o fazia - deu dois exemplos da sua longa vida pessoal e 

profissional dessa conduta. 

Em r e l q b  ao documento de fls. 13622 - acta - o arguido explicou que 

em Dezembro de 2007 estava no Porto tendo sido contactado pel0 telefone e que 

falou corn Soares da Silva (que disse ser advogado) e com Sikander Sattar 

(partner da KPMG) tendo perguntado se estava tudo em ordem e que lhe foi dito 

que estava pel0 que ficou descansado. 

Explicou que procedeu a cesslo de crkditos pel0 valor de 1% quando o 

normal era ocorrer por valores bem superiores, de 4% a to%, o que era sinal de 

que era uma cesslo normal mas "desesperada". 

0 arguido procedeu pela primeira vez a cessdes de credit0 em off-shore 

quando at6 ai so as tinha feito em on-shore - o que mostra a natureza atipica da 

operaqiio. 

Mas o arguido tarnbkm renovou crkditos incobrhveis de 2006 para 2007, 

sabendo que o write-off dessas dividas seria object0 de auditoria extema e a sua 

renovqb  tornaria menos provhvel a auditoria - e estava a renovar crkditos que 

erarn incobraveis. 
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0 arguido Paulo Teixeira Pinto esclareceu que ouviu falar em sociedades 

off-shores porque faziarn parte do negbcio do Banco mas nio assinou qualquer 

docurnento nem Ihe foi dito nada sobre as mesmas. 

Mais disse que soube que os arguidos Jardim Gonqalves e Filipe Pinhal 

em finais de 2002 tomaram conhecimento que as sociedades n b  tinham UBO 

mas ele nio teve conhecimento mas praticou actos de certificaqio, de secretariar e 

de aprovar relativos a entidades off-shores e relativos ii transmutaqiio de parte das 

perdas sofiidas atravks de operaqdes relacionadas corn o sector imobiliirio. 

Confiontado com o documento de fls. 3326, o arguido explicou como foi 

feita a certificaqio no exercicio das suas fungdes de secrethi0 tal como fez 

milhares de outras certificaqdes. 

Explicou as funq8es que desempenhou na vida publica e no BCP 

designadamente acessbria juridica ao Centro Corporativo de 95 a 2005 - 

definindo-o como brgio de coordenaqio estratkgica ou alinharnento estrategico de 

diferentes instituiqdes. 

Disse como foi inesperado o convite de Ant6nio Gonqalves para ocupar o 

cargo de Presidente do Conselho de Administnqiio do Banco pois n2io era 

membro desse Conselho mas que "confiou em quem confia em mim" e aceitou o 

cargo tendo sido eleito "sem votos contray', tendo o banco, nesses dois anos, 

obtido os melhores valores. 

Definiu-se como tendo "conhecimento, experiencia e alguma sabedoria de 

fazer as coisas" e transitou da funqiio de secretilrio para Administrador, 

reconhecendo que aprendeu o negbcio bancirio enquanto secretirio da sociedade. 

Disse ter formado uma lista para dar sinal de unidade pel0 que pediu aos 

Administradores que continuassem em funq6es pois "para mudanqa ja bastava o 

Presidente". 

Enquanto secretiirio-geral do Banco "respondia" ao Presidente do 

Conselho de Administraqk e e s  diferentes Administradores, sendo-lhe 

explicadas as operagdes e as decisaes do banco, ficando com conhecirnento no 

Conselho de Administraqiio ou por estar envolvido na preparqiio das mesmas - 



disse que "numa empresa ningukm toma decisaes sozinho, tanto mais numa 

estrutura altamente organizada como o BCP era". 

Mais explicou que as actas eram estritamente objectivas com tudo o que se 

passava no Conselho. 

Lendo o documento de fls. 13626 a si dirigido, o arguido disse niio ter 

presente que o tenha recebido mas nesse dia terii recebido milhares de mails e que 

vendo-o nada lhe chamaria a atengiio - nem mesmo estando escrita a palavra 

"confidencial" pois entende que todos os elementos de operag6es banciirias siio 

confidenciais niio o auxiliando essa palavra na distingiio. 

Em relagiio a Comercial Imobi l i~a ,  o arguido explicou que teve 

"conhecimento da mesma com o processo", sabendo ainda que foi alienada em 

2004 - o arguido n b  teve nenhuma participagiio na mesma. 

Assim como disse n50 ter tido qualquer envolvimento directo com a 

Edificios Atlhtico. 

Disse que teve conhecimento do projecto da "Baia de Luanda" como de 

dimensb estratbgica mas niio teve qualquer envolvimento no mesmo, sabendo, no 

entanto, que foi um projecto concretizado. 

Lendo o documento de fls. 9808 explicou que niio participou no contrato 

nem se recorda de o ter lido mas juntou-o, em anexo, em carta como secrethrio no 

exercicio dessa fungiio. 

Mais disse niio recordar agora da reunib de 13.04.2004 mas foi feito 

aditamento por sugestiio do arguido Antdnio Rodrigues. 

Explicou como eram apresentadas as contas com o apuramento de 

resultados das sociedades enviados para o Centro Corporativo (que tinha 40 a 50 

pessoas) que as consolidava, apurava e apresentava, tendo tambbm reuni6es com 

auditores extemos. 

Mais referiu a politica de segregagiio de conhecimento que havia no BCP 

em que cada um tinha conhecimento do que necessitava para exercer as suas 

fungaes. 

Disse tambbm que nunca teve informwiio ou suspeita de Miguel Paupbrio 

ou G6is Ferreira fossem "testas-de-ferro" do BCP. 

0 arguido Luis Neto Comes explicou as h g 6 e s  que desempenhou no 

BCP como director-geral do Centro Corporativo desde a entrada em 1995 at6 

Margo de 2006 na iirea de Consolidaqb, Estudos e Planeamento. 
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Enquanto director-geral acumulou outros cargos designadamente de 

director da Edificios Atlilntico. 

Mais explicou que tendo esta sociedade como presidente Miguel Paupkrio, 

o arguido era director da mesma e tendo sido alienada pelo BCP nio acha 

estranho que o BCP nomeie um director assim como disse nio saber quem 

vinculava a sociedade nio obstante o cargo que desempenhou na mesma e de ter 

assinado documentos de prestagio de contas da sociedade - disse expressamente 

que nio sentia conforto ou desconforto com a assinatura das contas da sociedade, 

ou seja, assumia a responsabilidade das contas da sociedade mas n8o conhecia a 

sociedade nem a sua actividade. 

Explicou a cart. do Banco de Portugal ao Conselho de Administrqio em 

Janeiro de 2004 para desenvolver planos de regularizaqio e que a direcgio de 

auditoria tinha acesso a elementos e o seu director falava com o arguido e com o 

Conselho de Administragio sendo a informagio reportada periodicamente aquela 

instituigio. 

Ainda explicou as funq6es da Area da consolidaqio do Centro Corporativo 

- as contas eram recebidas periodicamente da kea de contabilidade de cada 

empresa do grupo (depois de aprovadas pel0 6rgio de gestb prbprio) pel0 

sisterna inforrniitico iam para a irea de consolidaqio sendo a inforrnaqZio enviada 

ao director de contabilidade - tkcnico de contas - Nogueira Chaves - que as 

enviava a Administraqio. 

Explicou as reuni8es que tinha com auditores - designadamente o externo 

- para a consolidaqiio das contas. 

Mais disse que o arguido Filipe Pinhal lhe pediu para acompanhar 

empresas para Miguel PaupQio - entendeu ser um pedido que lhe foi feito 

pessoalmente - tendo falado com este embora agora nio se recorde da conversa. 

Perguntado se as funq8es de acompanhamento "encaixavarn" nas h q 6 e s  

do Centro Corporativo respondeu que se lhe fosse pedido por um administrador 

teria que o fazer. 



Disse que teve conhecimento direct0 das sociedades off-shores Cayman 

com o e-mail de Dezembro de 2003 que lhe foi dirigido e que agora nio se 

recorda mas tem a certeza que ele nada fez na sequencia do mesmo. 

Mais disse que nio sabe porque recebeu este e-mail de 2003 embora tenha 

reconhecido que quando abre a caixa dos e-mails sabe quem t o remetente. 

Em 2004 soube da alienagb da Comercial Tmobiliiiria mas niio sabe por 

quem t que o soube assim como soube da deliberaqb do Conselho de financiar 

em 600 milh6es esta mesma sociedade bem como a emissio de papel comercial 

pela mesma achando tal '%om para o BCP pois liquidava financiamentos jii 

existentes". 

Inquirido se a Comercial Imobilihia pagou, o arguido disse que o fez a 

curto prazo embora entendendo que o prazo n b  t relevante pois t negociiivel. 

Explicou a gestfio do Fundo de Pensaes que necessitava de ser dotado de 

activos designadamente diferentes de dinheiro e que no momento em que foi feita 

era uma boa dotaqio embora tendo dito que n b  sabe o que aconteceu depois. 

0 arguido disse saber que a Dazla era accionista da Edificios Atlantic0 

tendo sido designado pel0 Conselho de Administrqb para ser seu director, tendo 

cessado h q 6 e s  em 2003 mas nio sabe quem foi nem porque foi afastado, 

levantando a hip6tese na audiencia de julgamento de terem sabido que ele 

ocupava cargo na administraqio e que tal jb n b  era necesshrio. 

Confiontado com o documento de fls. 30435, o arguido explicou que tem a 

noqio mas nio se recorda do contexto. 

Tambtm explicou que Miguel Pauptrio tem dividas das duas sociedades - 

Edificios Atlbticos e Dazla - tendo negociado com o banco pois niio queria o 

passivo desta ultima empresa e tendo feito uma proposta ao BCP que foi dar em 

pagamento o terreno de h u l k  da Juwain pel0 que entende que o BCP teria achado 

que era condigb preferivel para resolver o problema - houve terreno comprado 

pela Dazla por 10 milh6es que foi entregue ao BCP para pagar 72 milh6es porque 

Miguel Pauptrio achava que havia perspectiva de muita valorizagiio embora n b  

podendo ser terreno para construqh jB que as licenqas n b  foram conseguidas. 

0 arguido Miguel Magafhdes Duarte deu a sua explicagio sobre os factos 

que lhe siio imputados. 
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Disse que em Dezembro de 2007 recebe uma chamada para ir a CMVM 

em Ianeiro de 2008 tendo-se deslocado em 03.01.2008 sendo recebido por vhrias 

pessoas incluindo por Fazenda Martins. 

Mais disse que foi inquirido pelos mesmos sobre quest8es relativas as 

sociedades off-shores - conversa que foi gravada. 

Tendo esta conversa sido gravada, o arguido niio encontrou qualquer 

vestigio da mesma no presente processo. 

Foi convocado e compareceu no Banco de Portugal onde as declaraqaes 

que prestou e assinou lhe fo rm entregues em c6pia. 

Ao receber a acusaqiio da CMVM dos presentes autos verifica que as 

mesmas siio copy page das declarag6es que prestou ao Banco de Portugal mas 

sem qualquer declaraqaes prestadas a CMVM. 

Entende que niio foi cumplice de "coisa nenhuma" pois nunca participou 

na elaboragiio das contas, n?io podia saber que contas eram consolidadas, niio 

sabia quais as contas que tiveram provisiio, niio participou na contabilidade, n?io 

sabia se as contas estavarn ou niio provisionadas. 

As contas chegavam a DRI jB feitas e ele pegava nas contas (jB fechadas) e 

transformava-as em documento de leitura rhpida e simples para os investidores - 

"eu era urn mero porta-voz" disse o arguido - mas trimestre ap6s trimestre havia 

controle de contas pelos auditores e com regularidade tal era feito pel0 Banco de 

Portugal, pelo Conselho Fiscal, pel0 Conselho de Adrninistraqiio e pelo Conselho 

Superior. 

0 arguido explicou que iniciou fung8es em Junho de 2001 e esteve tres 

anos na Holanda - period0 que coincidiu com a compra pel0 BCP de vitrios 

bancos. 

Chegado a DRI em Junho de 2001, o arguido encontrou 4 ou 5 pessoas 

muito trabalhadoras que tratavarn da apresentaqiio de resultados aos investidores e 

anali stas. 

Verificou que todas as sociedades off-shores ja existiarn corn contas 

abertas com crkditos antigos e acg8es em carteira - o arguido n?io sabe quem 



constituiu as sociedades off-shores nem sabe da tramitqio - mas sabe que grande 

parte das contas foram constituidas no Banco PortuguCs do Atlibtico. 

Mais disse que nio conhecia, nio tinha forma de conhecer nem devia 

conhecer quem eram os UBO's pois o ultimo dono 6 para niio se saber j6 que 6 da 

ess6ncia da sociedade off-shore a protecgBo da identidade do mesmo. 

0 arguido tinha que saber o nlimero de conta e o nome da sociedade para 

fazer a alocagb das operagbes para essas contas mas passararn-lhe pela m b  

centenas ou milhares de contas off-shores sem que soubesse quem eram os 

D O ' S .  

Acha que nio fazia sentido usar urna sociedade off-shore para comprar 

acqbes prbprias porque o banco tinha carteira de acg6es prbprias para o fazer: 

"niio entendo porque 6 que haveria este trabalho todo". 

Disse que recebia com alguma regularidade infoma@o da irea sobre a 

posigio das contas com envio de copias corn disserninagio relativamente grande - 

tinha nlimero de conta e saldo para cada uma das contas - para o arguido era urn 

instrumento de trabalho e nada a ocultar - alias o arguido anexou o documento. 

Quando iniciou as suas h g b e s  em Junho de 2001, o arguido teve a 

"passagem de pastay' do antecessor Rui Alexandre Lopes tendo obtido muitas 

informag6es designadamente que haviam 17 sociedades off-shores e 4 sociedades 

G6is Ferreira mas essas sociedades e os seus D O ' S  queriam uma posigb 

accionista no banco com quatro condiqbes - nada o fez pensar que nio eram 

verdadeiras tanto que as contas tinham extracto: o arguido niio tinha acesso ao 

extracto mas havia acesso. 

Explicou que a sua intervengio foi de mera continuidade porque jb vinha 

de t r h  - e o antecessor nio foi condenado mas ele foi. 

Mais explicou o langarnento do novo produto pelo Conselho de 

Adrninistraqb do BCP no ultimo trimestre de 2002 que a CMVM regulamentou e 

que Ihe foi pedida a lista de principais accionistas do banco para esse novo 

produto. 

0 arguido fez a lista a pedido do arguido Antdnio Rodrigues e foi-lhe 

perguntado quem eram os D O ' S  para poderem falar com eles pel0 que o arguido 

foi perguntar ao Amaral Medeiros que passados dias Ihe disse que seriam as 

PORTMAN. 
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0 arguido perguntou-lhe se estas seriam os UBO's e o Amaral respondeu 

que niio sabia e niio tinha corno conseguir saber tendo o arguido dito isto ao 

arguido Antbnio Rodrigues. 

0 arguido viu Ant6nio Rodrigues receber esta informagio com alguma 

preocupaqiio e apreensb mas ele ficou descansado com a comunicaqiio que fez. 

Mais tarde, o arguido Ant6nio Rodrigues disse-lhe quern eram os UBO's - 

Moreira Rato, Bernardino Gomes e llidio Monteiro - tendo recebido esta 

informaqiio corno cortesia profissional e achou-a credivel pois conhecia as 

pessoas, os seus actos profissionais, os seus patrimonios e relagties histdricas com 

o banco - o arguido nZo sabia nem tinha que saber quem erarn os UBO's mas 

ficando a saber quem eram achou que e m  pessoas crediveis. 

0 arguido disse que niio participou na operaqiio AE3N de Novembro de 

2002 tendo a mesma chegado corno operaqiio fechada e que havendo procuraqties 

tais eram um factor de seguranqa adicional. 

Mais disse que o arguido Antbnio Rodrigues Ihe pediu para dar 

continuidade As operaqties de bolsa tendo a operaqgo sido registada e publicada 

em bolsa. 

0 ABN adquire titulos e muda-os para o BES - o ABN comunicou ao 

banco no dia 09.12.2002 e A CMVM ter adquirido 1 16 milh6es de acqties do BCP 

e o arguido "pegou" na informaqiio e comunicou-a A CMVM. 

Mais disse que niio tinha nenhuma raziio para saber que o ABN estava a 

fazer um favor ao BCP. 

Explicou que sabendo quern eram os UBO's e conhecendo a assunqiio 

pessoal das dividas entendeu que havia um empenho do bom-nome e exposiqb 

pessoal dos trss. 

0 arguido Antbnio Rodrigues pediu-lhe que fizesse o acornpanhamento e o 

arguido enviou o e-mail para Helena Soares Carneiro em Cayman com menqiio de 

urgente atenta a data - dia 30.12 - para que abertura de conta fosse feita com 

urgsncia e niio ser deixada para mais tarde. 



Mais disse que nlo tinha competencia para conceder crkdito nem nunca 

deu crkdito ou fez qualquer proposta de crkdito, niio deu parecer de crkdito nem 

aprovou crkdito. 

0 arguido dava opini6es sobre a perspectiva de valorizaqb ou 

desvalorizaqb das carteiras de acq6es - era opinib tkcnica que tinha obrigaqb 

de dar porque tinha a percepqio do mercado. 

A pedido do arguido Antbnio Rodrigues e para acompanhar Maria do 

Carmo interveio na cedencia de crkditos das sociedades G6is Ferreira sendo uma 

operaqiio em que o banco recuperava, saneava a carteira de crkdito e obtinha 

liquidez. 

Explicou as funq6es da DRI junto dos correctores da praqa de obter as 

melhores condiq6es para satisfaqiio do cliente - operaq6es reportadas a 

administraqiio com periodicidade semanal ou mensal. 

Sendo director responshvel da DRI com mais 4 ou 3 pessoas reportava ao 

administrador do pelouro. 

Mais disse que recebia quadros da Direcqiio Internacional das operaqbes 

para saber os espaqos com que podia contar. 

Explicou que nunca viu mandato de gest.50 discricioniiria em relaqio As 

sociedades Gbis Ferreira e que em relaqio As sociedades Cayman o seu antecessor 

nlo referiu esse mandato mas uma ordem com flexibilidade tendo em conta as 

quatro condiq6es - o arguido disse que tomou como boa a ordem do colega. 

Mais explicou que tinha a funqio de apresentar urna vislo simplificada e 

resumida das contas A comunicaqb social precedida de divulgaqiio do site da 

CMVM, a direcqlo do banco e aos analistas financeiros bem como aos jornalistas. 

Na apresentagio, o arguido socorria-se de powerpoints elaborados pela sua 

direcqh sob sua responsabilidade - essa elaboraqio era de acordo com o que 

constava das contas - fazia uma leitura mediana das contas com destaque dos 

elementos mais determinates. 

Em 10.10.2012, o arguido Miguel Magalhdes Duarte explicou que n b  

intervinha na elabora@o de contas e que estas chegavam A sua mio inteiramente 

encerradas com intervenqh anterior do director da contabilidade, do auditor 

externo e interno e dos administradores. 
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Em relagb i s  17 contas off-shores, o arguido disse que nio conhecia os 

UBO's tal como nio conhecia o de outras contas nem precisava de os conhecer 

nem os devia conhecer - era pratica normal i data. 

Explicou que depois de estar trQ anos no estrangeiro, quando entrou em 

Junho de 2001 na DRI as contas ja existiam com movimentos, ac@es, contas e 

crkditos e muitas jS vinham do Banco PortuguCs do Atlhtico onde o arguido nio 

trabalhou mas n5o sabe quando foram criadas. 

Disse que nio conhecer os UBO's nlo o fez pensar que elas nlo tinham 

UBO's tal como se for ver na rua vi2 uma fila de carros e nio sabe quem sio os 

donos mas nlo quer dizer que os carros nio tenham dono. 

Mais disse que nada o fazia pensar que as contas nio eram verdadeiras: 

mesmo que o quisesse saber s6 perguntando porque n b  tinha meios para saber de 

outro mod0 e ele perguntou i Semitrust quando quis saber. 

0 arguido disse que fez transacgdes sobre contas: era essa a funglo da DRI 

- uma das funqdes centrais daquela direcglo e era normal que o fizesse -- o 

departamento de titulos C que fazia a operaglo e s6 precisava de saber o nome e 

nlo o do titular da conta. 

Lembrou que houve passagem do cargo de Rui Lopes para ele e que este 

Ihe deu instruq6es verbais de que havia urn conjunto de sociedades com ordem 

genCrica de compra de acqdes BCP dentro de determinados parhetros e que 

tinham movimentos e contas. 

Disse que haviam sociedades na Madeira, em Cayman e em Cayman mas 

num banco local com saldos diferentes, haviam sociedades com muito limite de 

crCdito aprovado e outras que tinham menos - era wna realidade muito 

heterogknea. 

Mais disse que apareceram listadas porque ele entendia reportar a quem 

dava crkdito e i administraflo - dava a conhecer o que tinha sido feito pel0 que 

nlo havia a preocupaclo de as ocultar mas antes dar a conhecer a situaglo das 

contas porque tinharn cliente. 

0 arguido disse que ate NovernbroDezembro de 2002 n5o sabia quem 

erarn os UBO's das contas mas que a partir dai soube quem eram - os trbs 
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titulares - que eram entidades crediveis - o arguido disse que niio sabe se havia 

falha documental antes e nib sabe quem eram antes mas nada indiciava nib serem 

UBO's reais : um era um reputado empresfirio e o outro um CFO de empresa 

cotada. 

Mais acrescentou que recebeu "um papel" das trCs pessoas e enviou-o para 

Cayman. 

0 arguido enfatizou que at6 31 de Dezembro de 2003 para ele tinham 

UBO conhecidos e crediveis - os trCs individuos - que eram conhecidos tambkm 

do Banco de Portugal e dos auditores. 

Nesta data - 3 1 de Dezembro de 2003 - as sociedades nio tinham acg6es 

BCP em carteira porque no final do ano foram vendidas ao ABN e tinham em 

carteira 130 milh6es de euros da compra que foram utilizados para r e d u ~ b  de 

crkdito e obrigaq6es emitidas pel0 ABN AMRO com remunera~io indexada a 

acg6es BCP - lembrou que o ABN AMRO era o maior banco do Benelux ti kpoca 

e pensar-se que ia fazer uma operaqib de favor ao BCP k para s6 acreditar por 

infantilidade ou m5 fe mas o arguido acha ser a liltima hip6tese. 

Lembrou que o ABN pegou nas ac~bes e levou-as para outro banco e 

comunicou-o e ainda disse para comunicarem ao mercado: coube ao arguido 

comunicar ao mercado - ele cumpriu a obriga~io que envolve o pagamento de 

uma multa se nio for cumprida. 

Disse que nib lhe passou pela cabe~a que uma opera~io com este rasto 

nio fosse verdadeira: era uma opera~iio legitima, boa e com racionalidade mas ele 

n b  interveio na execuqiio pois a mesma estava feita. 

Explicou que a 30 de Dezembro, o arguido Antdnio Rodrigues pede-lhe 

para articular com Cayman e que era urgente e confidencial - volta a dizer que era 

urgente atenta a diferen~a horhria com Cayman e era dia iitil e confidencial porque 

haviam nomes de pessoas e saldos de dividas que nio deviam ser vistos por 

pessoas com acesso como era o caso de secrethias. 

Perante a assun~io pessoal de dividas estas migram de uma sociedade para 

uma pessoa e o arguido nio acredita que os trCs assumissem dividas como suas se 

o nib fossem. 

Explicou que se havia problema para triis ele nio tinha que ver com ele. 

Voltou a explicar que a DRI nio tinha envolvimento na atribui~io de 

crkditos nem na sua prepositura nem na sua aprova~io mas tinha opiniio no 



Tribunal da Relaqb de Lisboa 
Rua do Arsenal Letra G - 11 00438 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Ernail: correl@llsboa.tr.rnl.tA 

momento de fazer a operagio pois se o activo que serve de garantia estb 

subvalorizado niio 6 boa altura para fazer a operagio. 

Mas outros com compet6ncia decidiam - algukm com competCncia como 

foi reconhecido pelos cargos que depois ocupou. 

Mais explicou que colaborou com Maria do Carmo Ribeiro porque 

conhecia o historial das contas e sabia de instruqaes - e muitas tinham sido 

executadas por ele. 

Assim, o arguido disse que a CMVM nio tern razio no que diz porque 

deturpa os factos. 

A testemunha Frederico Moreira Rato prestou urn depoimento claro e 

coerente. 

Explicou a sua relagio corn o BCP como accionista, fornecedor e cliente 

tendo contactos com maior fiequCncia corn os arguidos Filipe Pinhal e Albio 

Dias. 

Disse que no final do mCs de Dezembro de 2002 tomou conhecimento das 

sociedades off-shores com proposta em reuniio com o arguido Filipe Pinhal para 

ser UBO das mesmas corn possibilidades de ganho ao fim de dez anos - Moreira 

Rato fez gestiio de carteira corn o BCP, corn crkdito concedido pel0 BCP em que 

podia receber beneficios no prazo de 10 anos mas nZo se podia livrar da sua 

posigiio de UBO nas off-shores sem o acordo do BCP. 

Mais explicou que nio havia risco reputacional porque o acordo era 

secreto. 

A testemunha disse que a proposta nZo lhe suscitou qualquer duvida mas 

quis saber se havia risco patrimonial ou "alguma coisa" que o lesasse pelo que 

pediu aos advogados para verem se havia risco mas n b  tinha risco de perder com 

o negocio. 

Disse ainda que mais tarde, em Dezembro de 2003, teve contact0 do 

arguido Filipe Pinhal que lhe comunicou a alteragiio das nomas regulamentares 

sendo necessiuio que assumisse o passivo das sociedades off-shores corn 

determinadas condigaes tendo-lhe este arguido entregue uma minuta de carta que 

a testemunha levou aos seus advogados -- a minuta foi analisada por estes e eles 
709 



disseram-lhe que "nfo havia problema e que podia assinar pois nfo ficava onerado 

patrimonialmente". 

Em reunifo em Marqo de 2004, o arguido Filipe Pinhal disse-lhe que 

havia a possibilidade de vender as sociedades off-shores e passar os crkditos, 

tendo-lhe ainda dito que havia imposiq6es do regulador e que o prazo de 10 anos 

era dificil de manter pel0 que ele "podia sair" porque havia comprador. 

A testemunha disse que saiu por duas raz6es: a valorizaqb do titulo n b  

acontecia e a recente imposiqfo regulamentar deixou-o "perturbado". 

Mais disse que deu um mandato discricionirio para gerir ao banco - 

mandato que lhe foi fornecido pel0 arguido Filipe Pinhal. 

A testemunha viu e identificou os documentos de fls. 2328 - carta de 

assunqb de divida dada pel0 arguido Filipe Pinhal- e fls. 2326 tendo dito que a 

viu pela primeira vez em 2008 ou 2009 em inquiriqb no Banco de Portugal. 

Explicou que o neg6cio assentou na grande confianqa da testemunha no 

BCP e que nfo falou com o arguido Christopher de Beck, seu cunhado. 

Ap6s a venda das sociedades, a testemunha explicou que "nfo teve mais 

contacto com elas". 

A testemunha viu e identificou os documentos de fls. 2351 verso e 245 1 - 

as cartas, 2350 o contrato de gestfo, 2450 verso o contrato e ainda fls. 2331 e 

2334. 

Mais explicou que a empresa REDITUS era devedora do BCP sendo a 

"divida relevante" mas tarnbkm tinha dividas em virios outros bancos 

designadamente o Melo e a CGD sendo no entanto o BCP o terceiro maior credor. 

Confrontado corn a expressfo de que o arguido 'Tilipe Pinhal foi o 

salvador da REDITUS', a testemunha disse que a entende no sentido de que 

aquele arguido ouviu-o e acreditou no caminho mas que nfo fez favor nenhurn. 

Mais explicou que prestou declaraqaes na CMVM em 8 de Janeiro de 2008 

estando presentes Fazenda Martins e Mhio Freire - declaraq6es que foram 

gravadas mas nunca viu a transcriqfo das mesmas. 

Mais disse que nfo sentiu necessidade de pedir esclarecimentos sobre o 

mandato de gestiio assim como com a assunqfo pessoal de 2003, nio se tendo 

apercebido que era comunicado ao Banco de Portugal tendo presente que o banco 

exibiria os documentos se precisasse a quem precisasse. 
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Confrontado com o documento de fls. 11384 disse que "em substiincia C 

fie1 ao que 15 se passou". 

A testemunha nidio Duarte Monteiro foi clara e precisa tendo explicado 

que foi s6cio-fundador do BCP - "subscrevi o capital e pronto" como disse - 
sendo tambCm at6 hoje cliente da instituigiio banciria. 

Disse que recebeu urn convite para falar com o arguido Filipe Pinhal e que 

este lhe prop& um investimento a dez anos - s6 ao fim de 10 anos se poderia 

saber se iria ter beneficios ou niio. 

Ele pensou que o neg6cio era born e aceitou-o - afirmou claramente que 

comprou ao banco e niio a terceiros - disse que ninguh lhe falou de terceiros. 

Disse que nada investiu, nada gastou, alik niio sabe o nome das 

sociedades -mas assinou "papeis" - dados pel0 arguido Filipe Pinhal - e assinou 

com base na confianga. 

Como h i  muito trabalhava com o banco, a testemunha esperava que o 

informasse mas se nfo informasse ele tomaria a iniciativa de pedir explicaqaes 

mas "tal n5o aconteceu". 

Explicou que niio sabe quais eram os titulos mas que lhe foi dito que niio 

tinha nenhum risco nem "minha responsabilidade nem da minha familia se 

morresse pelo caminho". 

Mais disse que nfo perguntou qual era a conbapartida do banco - e n b  

sabe qual C - pois foi "o BCP 6 que ficou a gerir aquilo". 

Esclareceu que falou trbs vezes com o arguido Filipe Pinhal mas nunca 

falou nem perguntou nada porque era um negbcio que ali estava, nfo perguntou 

nem sequer leu os paptis - nem sabia aliis o que era um UBO. 

Em 2003, o arguido Filipe Pinhal telefonou-lhe a dizer que tinharn havido 

alteraqbes na sequtncia de alteraqbes do Banco de Portugal e perguntou-lhe se 

queria assumir pessoalmente pel0 que perguntou ao arguido se tinha risco e 

assinou "porque nfo tinha nada a perder" nem havia nada a perder para a sua 

familia. 

Explicou que teve outra vez contacto em Margo de 2004 quando o arguido 

Filipe Pinhal Ihe disse que as acgaes nib estavam a evoluir e nfo previa que 
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houvesse essa evolug20 pel0 que perguntou-lhe se queria continuar ou se queria 

vender - foi aconselhado a optar - e ele disse que era melhor vender porque as 

condig6es mudariarn passando a assumir os riscos, o que n b  queria. 

Entk, a testemunha explicou que em 2004 "assinou uns papkis e vendeu 

as acg6es" mas n b  sabe a quem e disse que n b  sabe o que C uma off-shore. 

Mais disse que s6 conheceu a testemunha Moreira Rato "neste dia i porta 

do Tribunal" de Pequena Instiincia Criminal de Lisboa. 

A testemunha Carlos Bessa Monteiro explicou de forma clara e coerente 

que em 1987 iniciou relw8es banchias com o BCP como director financeiro no 

grupo de empresas G6is Ferreira embora antes tenha tido contactos no h b i t o  de 

uma empresa em que trabalhou como director financeiro. 

Tendo identificado com o nome as tr6s sociedades off-shores G6is 

Ferreira, esclareceu que subscreveu a pedido do arguido Ant6nio Castro 

Henriques no interesse e conta do banco com total confianga e boa fC assinando 

paptis sem sequer os ler. 

Disse que foi convocado pel0 arguido Ant6nio Castro Henriques para uma 

reunib no BCP - numa sala da administragb desta instituiggo na Rua Augusta, 

em Lisboa, juntarnente com Gbis Ferreira. 

Ai foi-lhe solicitado que subscrevesse no interesse do banco que 

necessitava para o seu desenvolvimento e subscreveu o que lhe foi solicitado - 
subscreveu e n b  fez qualquer questk porque "confiava na pessoa e na 

instituig209' como disse - na altura foi-lhe explicado que eram sociedades off- 

shores e a documentag20 estava preenchida. 

Niio sabe o patrimbnio das off-shores, nunca pediu credit0 assim como 

nunca investiu nelas e foi-lhe garantido que n20 assumiria qualquer risco. 

Disse que esta j i  era pratica antiga - em 1991 Pedro Libano Monteiro 

tinha pedido a Gbis Ferreira que o BCP usasse off-shores suas (Pynun, Malum) e 

desde 1991 Libano Monteiro do BCP pediu que G6is Ferreira fosse UBO de off- 

shore no interesse do BCP (Genseric, Noiram, Kushkea provavelmente de Jersey) 

que fosse UBO de off-shore. 

Mas disse que niio seria nunca o dltimo beneficihio da sociedade: era 

apenas sbcio nominal da sociedade. 
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Passados dez anos viu o seu nome aparecer envolvido na comunicaqio 

social e foi para ele uma completa surpresa aparecer ligado a uma sociedade que 

causou prejuizo ao banco, sabendo que nio subscreveu essa sociedade. 

Lembra-se que assinou um documento que pedia o cancelamento da 

sociedade pel0 que perguntou e soube pel0 banco que houve um lapso e que foi 

por lapso que assinou o cancelamento da sociedade SUMMERSET mas afirmou 

que assinou em 2007 documentos de cancelamento de sociedades. 

Disse que foi director financeiro e administrador das empresas G6is 

Ferreira tendo confianqa - julga ser confianqa mutua - corn esta pessoa. 

Esclareceu que G6is Ferreira era accionista hdado r  do BCP enquanto ele 

tinha "meia dk i a  de acq6es" da instituiqio que na altura era um modelo de 

desenvolvimento e modernizaqiio do sistema bancario corn pessoas que eram 

consideradas por toda a gente pel0 que ele nio podia suspeitar que o bom nome 

fosse colocado em causa - assim assinou documentos de acordo com o que lhe foi 

pedido na altura. 

Mais disse que "nio foram cobradas comissaes pel0 BCP", nem a 

testemunha colocou dinheiro nas sociedades nern solicitou crkditos nem Ihe 

pediram garantias para as sociedades. 

Esclareceu que por diversas vezes - pensa que por tres ou quatro ou cinco 

vezes - foram-lhe remetidos documentos para assinar - o que ele fez de boa fk e 

sem os ler. 

Explicou qua1 era a prhtica: o arguido Antdnio Rodrigues dizia-lhe que lhe 

ia mandar cartas para assinar mas nio se lembra se foi ou n5o ao banco ou se o 

arguido contactou com G6is Ferreira directamente. 

Sabe que as empresas para as quais trabalha tinham dividas no BCP e que 

renegociou "spreeds" com a instituiqio. 

Mais disse que "havia a apar6ncia3' de que as sociedades eram da 

testemunha - corn assinatura dele - "mas elas eram do banco" - isto ficou claro 

para a testemunha. 



Depois do eschdalo nos jornais, a testemunha disse que falou com o 

arguido Antbnio Rodrigues porque foi a 6ltima pessoa que lhe mandou os 

documentos. 

Mais disse que niio era UBO das sociedades assim como niio sabia no 

interesse de quem C que o BCP agia pois "nib foi assunto" que o preocupou. 

Mais disse que recebeu pedido do banco e deu mandato ao mesmo sem 

beneficio e sem prejuizo assim como assinou as cartas em 2007 a pedir o 

encerramento das sociedades - assinou sem se preocupar com o conteiido do que 

assinava. 

Disse que o banco tinha confianqa em Gbis Ferreira - accionista fundador 

- e nele prbprio por ser urna pessoa dedicada e de confianqa. 

A testemunha Joaquim Miguel Santos Paupdrio explicou de forma clara a 

sua relaqiio comercial com o BCP desde 89 e o conhecimento pessoal e 

profissional dos arguidos. 

Explicou a sua saida em 2003 porque tinha vontade de voltar ao negocio 

imobiliano, apresentando no primeiro semestre daquele ano a sua demissb ao 

Presidente do Conselho de Administraqb -- f"e-lo a este porque tinha sido ele que 

o convidou a entrar no banco - e que o arguido Jardim Gon~alves lhe disse que 

tinha pena de perder um quadro com interesse para o grupo e que iria estudar uma 

hipbtese colaborar com o grupo. 

Mais tarde, ele teve uma reuniiio pessoal com o arguido Filipe Pinhal que 

lhe prop8s o controle da DAZLA e da Edificios Atlhtico para reestruturaqb 

desta 6ltima empresa porque o banco tinha crCditos (no montante de 400 milhaes 

de euros) e era necesshrio fazer uma gestiio diferente - esta empresa reuniu 

activos do BPA e de vhrios bancos e seguradoras que f o r m  comprados pel0 BCP 

e estando concentrados nesta entidade num process0 que durava a algum tempo 

impunha-se traqar um plano para cada urn dos activos imobilihrios definindo o 

destino obrigava a uma equipa que conhecesse o sector imobilihrio como era o 

caso da testemunha. 

Como tinha activos centenas de imbveis que valiam muito para esta 

testemunha - que queria dedicar-se ao irnobilihrio - era '‘urns tentqb". 

A testemunha disse que a Edificios Atlbtico pertencia DAZLA que 

pertencia a duas pessoas - An&& Jordan e Vasco Branco - que queriam vender a 

participaqiio por valor simbblico mas havia o problema de pagamento da divida 
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consolidada - de 4.70 milhaes de euros - que impunha a reestruturagzo da divida e 

pagamento. 

Mais explicou que com o arguido Filipe Pinhal fizeram um plano de 

divisiio do patrimbnio, decidindo os im6veis que n b  interessavam e os que 

interessava ficarem na Edificios Atliintico que precisavam de valorizagb - a 

testemunha deu exemplos de edificios que ainda estavam em fase de construqb 

que tinha-se que terminar a construgiio e de uma futura mais valia com casos de 

arrendamento em que se impunha negociar com os arrendathios. 

Tendo a perspectiva em abstract0 e dividas em concreto, a testemunha em 

finais de 2003 comprou a DAZLA. 

Explicou que falou corn o arguido Castro Henriques para escolha dos 

im6veis assim como o fez com o arguido Luis Neto Gomes do Centro 

Corporative. 

Disse que na sua opinizo, os activos da DAZLA n b  eram suficientes para 

pagar as dividas: tendo 200 milhaes de euros de im6veis sem grandes problemas 

imobilihios que seriam vendidos ao BCP ou a Fundos do BCP e que amortizavam 

a divida consolidada (do conjunto das duas empresas em 470 milhaes) ficariam 

270 milhaes sendo 200 milhaes de activos pelo que propds ao BCP urn neg6cio 

complementar com a compra de um terreno em Vale de h b o  por 10 milhties mas 

que valeria 70 milhaes. 

A testemunha deu garantia de 200 milhaes de im6veis e urn terreno que 

valia 70 milh6es corn potencial de construgiio. 

Ou seja, o BCP exigia 70 rnilhaes a DAZLA mas ela nzo os tinha para 

pagar e emprestou-lhe 10 milhaes para comprar um terreno e tentar recuperar os 

70 milhaes. 

A testernunha disse que a avaliaqk do terreno foi feita por urn avaliador 

independente e que havia urn pressuposto que era o licenciamento que no 

momento niio existia mas que ja houvera uma licenqa que caducara tendo havido 

urn plano de pormenor - sabe que em 2009 ainda nzo estava licenciado. 



Comprado o terreno (a uma familia holandesa) com emprkstimo de 10 

milhdes do BCP, a testemunha explicou que ficou com 200 milhdes por saldar e 

consolidados a 3 e 5 anos. 

Mais disse que o terreno foi para o BCP - "sib 25 hectares no c o r a ~ b  de 

Vale de Lobo" - havendo 2 ou 3 anos para obter licencas e op~iio de venda tendo- 

o comprado ao fim de 2 anos mas em 2009 vendeu o terreno a outra pessoa. 

Em inicios de 2004 - M a r ~ o  deste ano - o BCP - arguido Filipe Pinhal- 

prop8s outro negbcio a testemunha de desenvolver projectos imobiliiirios (com 

apoio do BCP) de dimenslo a estudar e compra da sociedade Townsend com 

divida de 600 milh6es de euros e activos - a testemunha niio tinha ideia da origem 

dos crkditos e nio achou que devia saber porque o BCP tinha pessoas de 

confian~a em quem confiava. 

Explicou que comprou a Comercial Imobilikia - empresa que nio 

interessava ao BCP. 

Mais disse que teve conhecimento do projecto em Angola e mais tarde 

esteve na origem da "Baia de Luanda" atravks do arguido Christopher de Beck. 

Com a Edificios Atlbtico, a testemunha comprou a Townsend em M a r ~ o  

de 2004 com activos de 150 milhdes tendo recebido depois 50 milhdes - a 

testemunha nlo sabe origem porque nSio era relevante para si. 

Ao contriirio, a Comercial Imobilituia - que pertencia ao BCP - foi 

comprada porque interessavam a testemunha os seus activos - as centenas de 

imbveis - tendo havido uma avaliaclo e urn aumento de capital (usando dinheiro 

da Townsend) - ou seja, a testemunha nlo entrou com dinheiro dele e foi 

vendendo activos, criando mais valia e reembolsando o BCP como podia, criando 

tesouraria para a sua empresa. 

Quanto ao projecto de Luanda, a testemunha disse que achou-o com algufn 

risco mas gostou da ideia desde o inicio. 

Explicou a importfincia de Josk Rkcio com rela~des privilegiadas com 

institui~des angolanas e a enorme vantagem de saber que o BCP o financiava pelo 

que avancou com o projecto "no coraciio de Luanda" e no p6s guerra com urn 

milhb de metros quadrados num pais que 6 o maior produtor de petrbleo em 

Africa. 
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Explicou que Josk Rkcio foi-lhe apresentado pelo arguido Christopher de 

Beck - BCP Investimentos - tendo feito questdo de o informar da evoluqdo do 

projecto. 

Mais explicou que precisou da Edificios Atlktico Intemacional por 

questaes fiscais e adquiriu-a ao banco em 2004. 

Explicou que fez a emissdo de papel comercial para reembolso de 600 

milhdes que teve quando comprou a Townsend - disse que teve a iniciativa mas 

com troca de impressdes corn o arguido Luis Neto Gomes e corn Tracana de 

Carvalho que na sua opinido "eram pessoas muito bem preparadas". 

Em 2006, a testemunha fez uma reflexdo porque tinha, na altura, um 

projecto concreto aprovado pel0 govern0 de Angola indo iniciar as dragagens mas 

Josk Rkcio ficou gravemente doente com perspectivas muito mds e pensou que o 

projecto exigia meios mais elevados corn presenqa em Angola muito significativa, 

impondo-se outro tipo de accionista - a testemunha queria a SONANGOL. 

Havia, no entendimento da testemunha, necessidade de uma montagem 

financeira maior corn a l t e ~ d o  da estrutura accionista. 

A testemunha discutiu estas ideias corn o BCP em 2006 e propas que este 

fosse accionista - exigia um accionista intemacional corn credibilidade accionista 

- e a Edificios Atlintico propde vender ao BCP e este aceita comprar o projecto 

"Baia de Luanda" corn duas condiqdes de saldar as dividas e de a testemunha 

assegurar a continuidade do projecto - o que aconteceu att  2009 tendo neste ano o 

BCP alienado i SONANGOL corn a saida da testemunha. 

Ainda hoje a Edificios Atliintico t da testemunha mas vendeu ao BCP a 

Comercial Imobilihia enquanto que a Townsend foi extinta em 2007 - a 

testemunha disse que "a teve 2 anos e 2 meses". 

Assim como disse que a Townsend era instrumental tal como a Juwain era 

instrumental e que adquiriu a DAZLA para adquirir a Edificios Atllntico - foram 

decisaes que teve na altura nib tendo experigncia de off-shores. 

Perante o documento de fls. 2527 a 2528 explicou face i clhusula 9" que 

assumiu a responsabilidade de 600 milhaes e que ndo houve cauqk mas 

obrigqdo de ndo alienaqdo, sabendo porque foi colocada a palavra "cauqdo". 
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Mais explicou que tendo a Edificios Atlhtico um passivo igual ao activo - 

ou "capital ralo" como disse em audidncia de julgamento um arguido - ia germ 

mais valias de 120 milh6es com emprkstimo em 5 anos tendo dito que pagava ao 

BCP os 600 milh6es com negbcios. 

Perante documento de fls. 10028 a 10032 e inexistencia de garantias reais 

do contrato, a testemunha explicou que foi usado para pagar divida ao BCP, ou 

seja, o BCP dii dinheiro a Comercial Imobiliiria para esta pagar ao BCP. 

A testemunha Ana Isabel Pina Cabral foi muito precisa quando explicou 

as funq6es que desempenhou e que ainda desempenha no BCP, tendo dito ter 

certificado documentos de 28.06.2004 e entre 23.06.2004 e 28.06.2004 da 

Comercial Imobilihia quando esta niio era do BCP e por dizer querer ajudar 

colegas com quem antes trabalhou e que sairam do banco - incluindo "no lote" o 

documento de fls. 12276 que foi uma escritura feita na sede do BCP na Rua 

Augusta. 

Explicou que foi administradora da Comercial Imobiliiria e de outras 

sociedades porque era responsive1 pela gestiio das mesmas no imbito da 

reestruturagiio e reorganiza~iio. 

Mais disse que perante pontos a incluir nas actas ou porque 

Administradores pediam para ser incluidos ou para substitui~iio de documento, a 

testemunha consultava o Administrador requerente e o Presidente do Banco - a 

este 6ltimo consultava-o sempre. 

Disse que o arguido Paulo Teixeira Pinto era cuidadoso e assim pensa que 

niio inseria em acta nada que niio tivesse acordo do Presidente e que fosse do 

conhecimento dos outros adrninistradores. 

A testemunha lernbra-se que houve queixa do arguido Castro Henriques - 

que esteve ausente da reuniiio mas presente naquela reuniiio em que a acta foi 

aprovada. 

0 arguido Paulo Teixeira Pinto esteve na reuniiio e foi abordado pelo 

arguido Antbnio Rodrigues tendo o primeiro datado, assinado e colocado em acta. 

Houve autorizqiio em 29.03.2004 com assinatura do arguido Filipe Pinhal 

e Castro Henriques e aquele ratificou em CA. 

A testemunha lembra-se que na reuniiio de 13 de Abril houve, pelo menos, 

outro ponto - o ponto 27 - que niio estava na minuta e que est4 na acta. 
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Atenta a reacqiio que viu o arguido ter, a testemunha disse que o mesmo 

lhe pareceu estar muito incomodado. 

Explicou que esteve presente na reuniiio de 18 de Dezembro de 2007 e que 

a secretariou mas a reuniiio foi suspensa e continuou no dia seguinte - a 19 de 

Dezembro - sem a sua presenqa, estando presente Amaral Medeiros. 

Nesta reunib houve m a  carta de Jose Berardo, tendo Francisco Lacerda e 

o arguido Castro Henriques, em relaqiio a carta e ao assunto, proferido 

declaraqdes escritas que constarn da acta de 19 de Dezembro. 

A testemunha lembra-se que esta reuniiio foi bastante viva corn 

intervenqdes de forma viva. 

Mais disse que faz parte da alta direcqiio do banco e que tem acesso a 

todas as informaqdes submetidas a Conselho assim como disse que analisa o que 6 

estritamente necessiirio para elaborar a acta. 

Mais explicou como prepara as assembleias-gerais do BCP com envio de 

cartas aos accionistas com convocatbria e minuta de carta de representaqiio, 

pedido de imobilizaqiio de titulos e documentos - incluindo documentos para voto 

por escrito ou net assim como m a  nota com poderes de participar e votar para 

que os accionistas pudessem escolher o administrador com nome indicado em 

lista mas corn expressa menqiio de que niio havia obrigaqiio de escolha dos 

mesmos - prirtica que se alterou com a intervenqiio da CMVM deixando de ser 

enviados os nomes dos administradores mas houve inconvenientes pois os 

accionistas passaram a indicar nomes que niio se consegue identificar como por 

exemplo Carlos Silva. 

As listas das pessoas escolhidas siio assinadas pelos administradores e aos 

mesmos disponibilizadas, explicando a testemunha que o Presidente do Conselho 

de Administraqiio tem muitos mandatos - "na ordem de viirias centenas". 

A testemunha explicou as ireas do Centro Corporativo de informqiio da 

gesth, planeamento, estudos e consolidaqiio - com cerca de 40 a 50 pessoas tendo 

a consolidaqiio 4 ou 5 trabalhadores - a acessoria e mais tarde participqdes 

financeiras e apoio juridic0 com 1 1 pessoas na qua1 trabalhava. 



Mais disse a testemunha que sendo um %back ofice", o Centro 

Corporativo nib concedia crkdito. 

A testemunha explicou que os s e~ igos  de cada participada enviavam as 

contas A contabilidade que organizava essas contas individuais e de cada uma das 

participadas e as enviava ao departamento de consolidagio que consolidava tudo, 

ia ao Conselho para aprovagiio e ao secrethi0 e ainda ia para assinatura do tkcnico 

oficial de contas e dos membros do conselho. 

A testemunha Antdnio Amaral Medeiros sendo responsive1 da direcgio 

jwidica e secretkrio (suplente) explicou a sua evolugio profissional no BCP desde 

a entrada em 1994 e que fazia reporte ao arguido Caslro Henriques e 

conhecimento das sociedades Cayman quando estando na SERVTTRUST lhe foi 

pedida a identificagiio das quatro sociedades - houve urn pedido de um 

colaborador que o mesmo admite ter sido Helena Soares Carneiro - de indicagb 

da sede social e niunero de registo. 

Disse que a SERVITRUST tinha cerca de 2800 sociedades activas que 

acompanhava porque tinha como object0 social a prestqio de serviqos 

fiducikios. 

Mais disse que em fins de Novembro de 2002 recebeu urn telefonema do 

arguido Miguel Magalhies Duarte para saber a identidade dos beneficiirios das 

sociedades, entre as quais as quatro, pretendendo o contacto dessas sociedades e 

este nio deu resposta imediata, tendo feito diligencias at6 que por fim disse ao 

arguido que niio tinha registo da pessoa singular. 

A testemunha tem conhecimento do novo produto que foi langado por esta 

altura e admite que o contacto do arguido tenha sido pela necessidade que tinha de 

ter de contactar esses clientes para lhes apresentar o novo produto. 

Alguns dias depois, a testemunha teve contacto telefbnico com o arguido 

Antbnio Rodrigues tendo uma reuniio na Rua Augusta em que o arguido lhe pediu 

a confirmagio da informqiio do arguido Miguel MagalhZes Duarte e como 

poderia ser regularizada a situqiio ou o que podia ser feito perante a existdncia de 

uma sociedade sem beneficihrios. 

A testemunha disse que o arguido Antbnio Rodrigues lhe pareceu 

preocupado, tendo-lhe dito que iria comunicar ao arguido Filipe Pinhal. 
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Mais disse que recebeu posteriormente contratos e documentos de 

identificagiio com o registo de trCs pessoas singulares e para ele "o assunto ficou 

resolvido". 

A testemunha explicou que a SERVITRUST niio ter o registo dos UBO 's 

das sociedades niio quer dizer que niio existissem. 

Disse tambCm que em conversa com Filipe Abecassis - director geral do 

banco e do Centro Corporativo - a testemunha assinou contrato ao abrigo da 

procuragiio das 17 sociedades a favor da SERVITRUST. 

Em Novembro/Dezembro de 2003 houve necessidade de garantia de 

cumprimento de obrigag8es de natureza fiscal e a SERVITRUST solicitou a 

emissiio dessa garantia. 

A testemunha viu os documentos de fls. 65 16 e 65 17 tendo explicado que 

os docurnentos foram anexados e enviados ao arguido Antdnio Castro Henriques. 

Mais disse que quer a instruqiio do Banco de Portugal de 96 quer o aviso 

de 2005 nada tinham sobre o beneficiirio da abertura de conta. 

0 s  titulares das sociedades a partir de 2001 eram as PORTMAN e o desta 

a SERVITRUST sendo titular desta o BCP S.A.. 

A partir de 2001 as 17 sociedades Cayman passaram a ser geridas pela 

SERVITRUST com directores residentes em Cayman. 

Em finais de 2002 a testemunha apercebeu-se da preocupagiio de 

operag6es feitas indevidamente nessas sociedades porque elas tinham um 

beneficiirio. 

Explicou que C secretiirio suplente da sociedade desde a saida do arguido 

Paulo Teixeira Pinto - 200612007 - e que em Dezembro de 2007 a testemunha 

Ana Cabral n b  esteve na reuniio do Conselho de Administraqiio e que a acta de 

13 de Abril teve o contefido colocado em questio pel0 arguido Antdnio Castro 

Henriques. 

Tarnbem se lembra da carta de Jose Berardo mas que consta tudo da acta 

designadarnente as declarag6es do arguido Castro Henriques e de Francisco 

Lacerda. 



Assim como o arguido Albio Dias pediu esclarecimentos como consta do 

documento de fls. 1 3605 dos autos. 

A testemunha Joio Jost Raimundo explicou que sendo director do BCP 

reportava ao arguido Castro Henriques e nunca Ihe foi suscitada a quest50 da falta 

de LiBO's e sociedades off-shores, admitindo que pode ter visto o nome dos 

mesmos na hipotese de rever limites de credito. 

Confrontado com o documento de fls. 651 6 reconheceu ter a sua assinatura 

assim como disse que os documentos anexados referidos a fls. 6516 verso foram 

enviados ao arguido Castro Henriques e que recebeu o documento que consta de 

fls. 13626 e que foi enviado ao arguido Caslro Henriques porque era 

administrador do pelouro e a Joaquim Costa porque era do Corporative 

Intemacional Bank. 

A testemunha Joaquim Gomes da Costa explicou que as quatro 

sociedades eram clientes da DRI tendo recebido instruqiio desta quanto as mesmas 

- era uma situaqiio que jii vinha do passado - recebendo instruqbes para executar 

operagbes - era o interface entre a DRI e a direcqb de operaqbes. 

A testemunha disse que as sociedades eram de G6is Ferreira e de Beqa 

Monteiro tendo assinado vfirias propostas de renovaqiio e de reduggo de valor com 

o cuidado de que quando se aproximava o prazo alertava a DRI e pedia instruqdes. 

Disse que falava com o arguido Miguel Magalhies Duarle e cumpria as 

instruqbes quanto a renovaqiio de crkditos. 

A testemunha explicou que fazia a proposta com os termos que seguia para 

o responsive1 hierarquico - Carlos Costa, Joiio iopes Raimundo, Carlos Alves e 

Carlos Pulido Valente - que a enviava A administraqiio - com duas assinaturas dos 

arguidos Christopher de Beck e Castro Henriques - para decisiio. 

Aprovada a proposta, descia hierarquicamente at6 ao proponente para 

operacionar junto da direcqiio de operaq8es - o '%back - office". 

A testemunha disse que a DRI conhecia o patrimonio das sociedades e que 

eram referenciadas com G6is Ferreira e Bessa Monteiro que eram clientes do 

banco com importbcia. 

Mais disse que em relaqiio A DAZLA recebeu instrqbes do Centro 

Corporativo - de Maria do Carmo Ribeiro - e que se lembra de financiamento de 

cerca de 70 milhaes de euros mas que foi reembolsado pouco tempo depois em 

opeqiio anterior A testemunha chegar ao DNR. 



Tribunal da R e l a ~ b  de Lisboa 
Rua do Arsenal Letra G - 1 100-038 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Ernall: wrrelo@lisboa.tr.rni.Dt 

Disse que o arguido Miguel MagalhGes Duarte falou corn a testemunha 

sobre a procuraqiio - documento de fls. 147 verso - e Maria do Carmo Ribeiro. 

Mais disse que o arguido Miguel MagalhGes Duarle falou corn ele, tendo- 

lhe dito o que ia ser feito em relaqgo i s  provis8es. 

Viu o documento de fls. 158 corn a proposta de crkdito assinada por si corn 

despacho dos arguidos Albio Dias e Filipe Pinhal - do 4" escaliio. 

Explicou que quando recebeu a pasta, Miguel Neves de Oliveira em 

Janeiro de 2003 lhe referenciou que as sociedades Gois Ferreira e Beca Monteiro 

e que houve inspecqGes do Banco de Portugal em 2001 e 2002 tendo auditado as 

sociedades e nos relatbrios constam que as mesmas eram de G6is Ferreira e Beqa 

Monteiro. 

Mais disse que o arguido Miguel Magalha'es Duarle era do lo nivel sendo 

a testemunha do 2" nivel e que aquele arguido agia ao abrigo de mandado de 

gesth dos clientes. 

A testemunha disse ainda lembrar-se de ver o mandado de gesttio no 

processo - "k um documento que se 16 uma vez e niio se 16 mais". 

A testemunha Carlos Frias explicou que o processo das quatro sociedades 

passou por ele para processamento de operaq8es tendo conhecimento que os 

processos forarn extraviados e houve pedido que tudo fosse organizado, tendo 

havido novas sociedades sendo clientes empresas ou sociedades de combcio 

i nternacional. 

A testemunha disse que entrou em contacto com G6is Ferreira e Bessa 

Monteiro por cortesia dos mesmos que "vinham da administraqilo" e que estes 

nunca lhe derarn a entender que fossem UBOs efectivos das sociedades. 

Disse que a anilise de crkdito era superior, tendo intervenqilo de control0 

de niveis de garantia, niio tendo contacto corn os clientes ou reunides corn os 

mesmos como ocorria com outros clientes. 

Explicou que os escal8es de crkdito eram curnulativos, niio havia 

aprovaqdes per saltum. 

Mais disse que a regra de colegialidade de aprovaqiio visava a 

transpar6ncia e que esses forarn os h icos  casos em que tinha havido aprovqiio 
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per saltum talvez porque, no caso de Goes Ferreira este fosse membro do 

Conselho Superior. 

A testemunha Josk Manuel Pita Goes Ferreira explicou que a pedido do 

arguido Antbnio Castro Henriques do BCP em reuniio nas instalaqees da 

instituiqio, foi-lhe feito pedido que assinasse uma ficha de abertura de conta e um 

contrato de mandato de gest5o mas que nio decidiu nada assim como n b  lhe foi 

dada qualquer explicqiio nem ele pediu qualquer explica@o sobre a raztio da sua 

escolha e porque 6 que precisavarn que assinasse aqueles documentos - apenas lhe 

foi dito que o Banco precisava que ele o fizesse e ele fez o que lhe foi pedido: 

assinou sem ler o que assinava mas viu que a ficha de abertura de conta e o 

contrato de mandato estavam preenchidos com os nomes das t~Cs sociedades. 

Assim como assinou mais duas ou trCs cartas posteriores - disse que antes 

da entrega das cartas havia um telefonema a inform&-lo de que era precis0 assinar 

"umas" cartas que lhe seriam enviadas por mandarete - ele fazia o que lhe era 

pedido sem ler o conte6do das cartas porque nio tinha interesse: ele assinava e 

mandava a carta de volta. 

Mais disse que nio conhece os estatutos, o objecto, a actividade, a vida das 

sociedades porque " n b  era da minha conta" - as sociedades eram do banco e por 

conta e interesse do banco tal como disse a testemunha Moreira Rato. 

Explicou que havia o interesse do banco e a confianqa - disse-o: "fiz 

porque confiava" - %-lo agora tal como jb antes o tinha feito com Pedro Lfbano 

Monteiro que Ihe pediu que o fizesse. 

Esclareceu que "formalmente as sociedades eram dele mas na realidade 

eram do Banco" pois "nunca aportei capital, nem bens, nem recursos para as 

sociedades, nem paguei fees" - disse peremptoriamente "se as sociedades niio 

eram minhas niio tinha que pagar nada" assim como disse que "nio tive beneficios 

nem prejuizos". 

At6 que em Novembro de 2007, um jornalista do jornal Expresso telefonou 

e pediu para falar com ele - a secretfia informou que a testemunha n5o estava e 

que enviasse as perguntas que seriam respondidas. 

As perguntas foram enviadas e enti50 a testemunha viu que "era dito que 

uma sociedade" dele "deu prejuizo ao Banco" pel0 que foi ter corn o arguido 

Antbnio Rodrigues ao banco, tendo-lhe este dito que por lapso do Banco ele tinha 

assinado um docurnento de encerrarnento de uma sociedade que niio era dele mas 
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que nio se preocupasse porque houve prejuizos mas estavam provisionados e que 

as outras sociedades estavam encerradas - estava tudo provisionado. 

Como o arguido Antbnio Rodrigues viu a cara da testemunha - que tinha 

espelhada clara preocupaqio - procurou tranquilizi-lo. 

A testemunha disse iquele arguido que se calhar era melhor dizer ao dono 

da sociedade que a mesma nio era dele "porque o mesmo podia nfo achar graqa 

de ele ter encerrado uma sociedade que nfo era dele". 

Perante isto, o arguido Antbnio Rodrigues disse i testemunha para escrever 

e ele escreveu mas a carta veio devolvida e n k  lhe devolveram a carta de 

encerramento da sociedade. 

Explicou que conhece ha muito tempo o arguido Jardim Gon~alves pois 

ambos sfo da Ilha da Madeira e por diversas vezes faziam a viagem desta nha 

para o continente para estudarem - referiu no entanto que aquele arguido C mais 

velho um ano que ele - dai entender o convite para ser fundador do BCP que lhe 

foi feito no Clube dos Empresirios. 

Mais explicou que a sociedade Victory - "essa 8 minha" -- mas foi 

encerrada e criada uma outra com o nome para dar continuidade em gestiio 

operational. 

Assim como explicou as suas relqaes profissionais de prestaqk de 

serviqos ao BCP a nivel de gestZo de projectos ao nivel de Engenharia desde a 

intervenqiio nas instalaq6es da Rua Augusta ao edificio presidente, dizendo que 

houve concursos e que teve um "re-cilculo de juros" que lhe permitiu niio pagar 

14 milhaes de euros porque havia tratarnento dest8vorivel da sua empresa quanto 

aos juros - situaqio que o BCP viu e deu-lhe r u b .  

Explicou que disse ao arguido Castro Henriques que niio gostava que 

houvesse risco para ele ou que o houvesse futuramente designadarnente a nivel 

fiscal e que o arguido saiu da sala de reunigo, regressando instantes depois com 

um documento e que disse que o risco e a responsabilidade erarn do banco. 

Viu o documento de fls. 156 dos autos, reconhecendo a sua assinatura nele 

aposta, com uma proposta de constituiqfo de sociedade, explicando que 6 um dos 

docurnentos que assinou sem ler agindo em boa f6 e confianqa por ter confianqa 
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na pessoa que estava a sua fiente - ii sua fiente estava algu6m que era um 

administrador do banco e niio tinha raziio para niio ter confianqa. 

A testemunha Antbnio Domingues explicou que o arguido Antdnio Melo 

Rodrigues C profissional, competente e diligente. 

A testernunha Jost Joaquim Oliveira explicou que conhece o arguido 

Antbnio Rodrigues profissionalmente sendo um interlocutor agradhvel e muito 

exigente - disse que C um intransigente defensor do interesse do banco e urn 

profimdo conhecedor da instituiqb e do negbcio bancbrio. 

Mais disse que o arguido 6 uma pessoa s6ria e idbnea. 

A testernunha Antdnio Maximino Marujo Proenqa explicou que conhece 

o arguido Antbnio Rodrigues e que o considera de um profissionalismo sem 

reparo, com uma progressiio com todo o m6rito e uma carreira brilhante - rnais 

disse que tendo tido uma dedicqHo extrerna. 

A testemunha Aurblio Adriiio Range1 Amado explicou o regime de 

consolidagio de contas com os dois periodos sendo o primeiro at6 3 1.12.2004 

corn aplicaqb do plano de contas do sistema bancirio e aplicaqiio As filiais ou 

subsidihias o regime do Decreto-Lei n036/92, de 28.03, com direito de voto ou 

titularidade do capital social e o segundo period0 com a grande alteraqiio de 

Janeiro 2005 tendo sido confiontado com o documento de fls. 30548 do Banco de 

Portugal e explicado o conceit0 de "perda incorrida" de incumprimento a partir da 

perda e de "reconhecimento da imparidade" e da subjectividade de cada Conselho 

de Administraqiio ao fazer o cilculo do risco de cada operaqh tendo 

inclusivamente dado um exemplo em que intervieram trCs entidades que fizerarn 

imparidades diferentes umas das outras. 

Foi confiontado corn o documento de fls. 8189 dos autos explicando o 

ajustamento feito pelo BCP com registo de provisiio re-expressando a situaqiio 

liquida do exercicio anterior e reajustamento prudente para um process0 que ainda 

esta em curso. 

Viu o comunicado do Banco de Portugal de fls. 30548 dos autos e explicou 

a imparidade nas participaq6es financeiras com op@o da adrninistra@io aquando 

da aquisiqiio. 

A testemunha Manuel Luis Barata Faria Blanc explicou que o arguido 

Antdnio Rodrigues 6 uma pessoa skria, competente, dedicada e aplicada. 
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A testemunha Maria Helena da Silva Barreira Santos explicou que 

conhece o arguido Antbnio Rodrigues tendo-o como muito competente e na 

vanguarda do conhecimento porque quando havia nova regulamentaciio ou 

legislaciio que ainda n20 tinha "saido" jB o arguido a discutia sendo o primeiro a 

aplicar as novas regras. 

Mais disse que lidou directamente com o arguido na preparaciio de 

documentagio e que o mesmo tinha que analisar ou tinha que apresentar em 

reuni8es - referiu que o arguido C wna pessoa de grande rigor e grande exigencia. 

A testemunha disse que preparava a documentqiio para a agenda do 

Conselho - sendo de conhecimento ou de aprovaciio. 

Mais disse que tem a percepgiio de que o arguido Antbnio Rodrigues era 

muito preocupado com a avaliagiio do risco a nivel de concessiio do crkdito. 

Explicou a constituigiio de provisBes corn a aplicagiio mktrica aritmCtica de 

acordo corn o Aviso n03/95 assim como explicou a diferenca entre renovaqiio de 

crkdito (que existe no fim do prazo deste renovando-se por mais prazo) e 

renovagiio de lirnites de crkdito (em que se faz um limite que o cliente vai usando 

como precisa). 

Explicou que o director da contabilidade do banco era o Senhor Nogueira 

Chaves que reportava ao arguido Antbnio Rodrigues assim como explicou as 

diversas Areas do Centro Corporativo de informaqiio de gestiio, consolidaqiio e 

estudos, acess6ria e apoio juridic0 sendo que estas duas ciltimas reportavam 

directamente A Administragk. 

Mais disse que Maria do Carrno Ribeiro era da h e a  da consultadoria e 

reportava a Eduardo Tracana. 

Explicou que a contabilidade era recebida das diversas empresas e o 

tkcnico oficial de contas submetia-as ao Centro Corporativo. 

Mais disse que o Centro Corporativo niio concedia crkdito nem constituia 

sociedades off-shores nem tinha conhecirnento de quem eram os UBO's . 
Fez a distingiio das contas nacionais e das contas das entidades 

estrangeiras que eram elaboradas de acordo corn as regras dos paises onde 

estavam e remetidas ao banco. 



A testemunha Antdnio Fernando Figueiredo Lopes explicou o complexo 

process0 de aquisiqiio do BCP com perdas superiores a meio milhb de euros e 

reforqo de capitais pr6prios em que o balanqo consolidado multiplicou e o rhcio 

de capitais pr6prios tendo havido reforqo de capitais pr6prios nos anos de 2002 e 

2003 de 700 e 900 milhaes de euros. 

Explicou a optica de prudEncia das demonstragdes com o documento de 

fls. 81 89 e o provisionamento de 2002 para fazer face a riscos banchrios gerais 

integrando fundos prbprios positivamente e posteriormente foi colocada a riscos 

prbprios deixando de ter fundos prbprios face A incerteza dos mercados. 

Mais explicou o provisionamento com o Aviso n03195 com dois tipos de 

provisiio sendo uma genkrica e outra especifica para crkdito vencido ou de 

cobranqa duvidosa em funqiio do vencimento e ainda ap6s 1 de Janeiro de 2005 

com consolidaqb e o conceit0 de "imparidade" e a subjectividade. 

Confiontado com os comunicados do Banco de Portugal de 12.01.201 2 - 

explicou o programa especial de inspecqBes de carteira de crkditos de periodos 

anteriores mas vivos i data de 200612007 com o critkrio de grandes 

clienteslgrandes posiqaes e grandes posiqaes com irnparidades e crkditos em 

grupos econ6micos com o reforqo de 830 milhaes de imparidades relativos As 

contas anteriores - estas contas anteriores n5o estavam incorrectas porque s b  

feitas em pressupostos diferentes pois em cada momento correspondem ii melhor 

perspectiva. 

Explicou que o Centro Corporativo tinha diversas keas e que niio 

elaborava contas pois as demonstraqdes financeiras s5o da responsabilidade do 

TOC e o Centro Corporativo elaborava a informaqb de gestiio assim como n5o 

concedia crkdito ou constituia sociedades off-shores - a testemunha disse que o 

Centro Corporativo era um brgb de controlo de informag50 de gestZo. 

A testemunha Diogo Campello explicou o impact0 das aquisiqaes do BCP 

e o trabalho de eliminqBo de incorreq6es. 

A testernunha Antbnio Nogueira Chaves explicou a necessidade de 

provisaes que o BCP teve que fazer ap6s a compra dos diversos bancos face ii 

necessidade de fazer ajustamentos e explicou como eram feitas as provis8es antes 

de 3 1.12.2004 no h b i t o  do Aviso 3/95 em que o crkdito tinha que estar vencido 

assim como explicou as alteraq6es posteriores a 3 1.12.2004 tendo por base aquele 
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aviso e as alterq6es com as imparidades, explicando ainda a provisiio de 200 

milh6es de euros em 2002 face Zi situqiio econ6mica da altura. 

Explicou as reportes contabilisticos designadarnente da sucursal Cayman 

sem ter havido alguma vez qualquer observagiio do Banco de Portugal. 

Tendo conhecimento directo, a testemunha explicou a provisio de riscos 

bancbios em 2004 e 2005. 

Mais explicou as diversas ireas do Centro Corporativo e os respectivos 

reportes assim como as h g 6 e s  que n b  eram de concessiio de crkdito 

internacional ou indicar quais as contas a consolidar 

A testernunha explicou que as contas (individuais) erarn preparadas em 

cada uma das empresas do grupo e enviadas ao Centro Corporativo que as 

preparava - na irea de consolidagb e que com urn aplicativo fazia-se a 

consolidagiio sendo enviadas ao tkcnico oficial de contas que as assinava e 

reportava ao Conselho. 

Disse ainda que o arguido Miguel Magalhies Duarte recebia as contas 

auditadas e fazia a apresentag30 das mesmas ao mercado. 

Assim como explicou que era o Conselho de Adrninistragb que 

determinava se participagiio era financeira ou niio quando adquiria e depois 

registada na carteira de participag6es financeiras e de investimento. 

Esclareceu ainda que a direcgiio de contabilidade assinava as contas e a 

testernunha analisava-as antes de assinar. 

A testernunha Ana Sofia Costa Raposo Preto explicou porque k que o 

BCP foi urn "case study" face A diferenga que trouxe ao rnercado com um 

conjunto de pessoas muito boas que levavam o trabalho a skrio tendo feito urn 

grande investimento em equipamentos e tendo obtido vGos prkmios - a 

testemunha disse que tambkm os recebeu por ser funcionhria. 

Explicou a evolugiio do titulo BCP desde o ano 2000 at6 aos dias de hoje 

assim como explicou o que a CMVM pediu e que lhe foi enviado. 

A testemunha Jose' Miguel Silva Pessanha explicou como era feita a 

administrag30 do BCP pel0 arguido Jorge Jardim Gon~alves em que o quotidian0 

era da competdncia de outro administrador. 
729 



Explicou as regras de concessfo de crkditos com grande conhecimento 

pois desde 200612007 que define regras para essa concessfo assim como os 

problemas que surgiram com a integragfo de bancos com a preocupaqfo de 

acomodar o BPA no BCP com respeito pelo que era feito no banco e a situaqiio do 

Banco Melo e Sotto Mayor em que houve um carhcter mais prAtico e m a  forma 

mais rhpida de integrar informaqfo dos dois bancos. 

Mais explicou o aplicativo do banco que foi comunicado ao Banco de 

Portugal. 

Esta testemunha explicou que na anAlise de crkdito para efeitos de 

provisb niio bastava ver se os crkditos estavam vencidos ou n b ;  tinha-se em 

conta crkditos vencidos, reestruhmq6es de divida, insolvCncia de clientes ou 

clientes em contencioso e crkditos vencidos noutros bancos. 

Disse que nestas situaq6es nZo se fica inerte - o que se fazia era "vigiar, 

reduzir, desmobilizar". 

A testemunha Francisco Lino explicou como era o BCP em matkria de 

seguros sendo inovador em rigor, humanidade e severidade corn urn objectivo, um 

mbtodo e urn instrumento - com controlos legais por duas entidades - o Banco de 

Portugal e o ISP e interno no prbprio grupo da comissb de acompanhamento. 

Explicou como foi feita a dotaqiio em espkcie do Fundo de Pensees e a 

emissb de papel da Comercial Imobilih-ia pois interveio activamente na mesma. 

Tambkm explicou porque achava que a Comercial Imobilihria tinha m a  

situaqfo econ6mica aceithvel. 

A testemunha Maria Helena Soares Carneiro explicou o reporte da 

sucursal ao director da Area intemacional Jorge Esteves de Oliveira e Carlos Costa 

atravks de relatbrios em papel e transmissh de dados que seriam tratados pela 

Contabilidade - o reporte era para a contabilidade e direc~iio intemacional. 

Mais explicou como lhe foi pedida a constituiqfo das 17 sociedades off- 

shores Cayman por Miguel Neves de Oliveira da direcqtio intemacional tendo-lhe 

sido indicado que eram clientes do banco de longa data mas Neves de Oliveira 

nfo lhe disse os nomes - a testernunha ficou com a "impressiio" de que ele sabia 

quem eram. 

Aproximando-se o vencimento, a testemunha dirigia-se A direcqb 

internacional para saber o que h e r .  
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A testemunha explicou que os UBO's eram clientes do banco mas niio lhe 

disseram quem eram. 

Disse que falou com Rui Lopes pois tinha a preocupqb de haver 

liquidagiio a partir de 2001 ou entrega de garantias pois os titulos valiam menos 

que o crkdito que foi concedido. 

Tendo sido em 2001 substituida nas suas h c 6 e s  por Nazark Branco 

quando foi feita uma auditoria em principios de Setembro - pouco tempo antes do 

11 de Setembro - e quando regressou em fins de Junho de 2003, a testemunha 

disse que falou com o arguido Miguel Magalhlies Duarte sobre as sociedades que 

a continuavam a preocupar devido a insuficiencia das garantias. 

Entiio, a testemunha reportava a Direcciio Intemacional Private Banking e 

a Rui Semedo que depois foi substituido por Joiio Lopes Raimundo que 

desconhecia o negocio - ele disse-o a testemunha. 

A testemunha disse lembrar-se de um telefonema com o arguido Miguel 

Magalhrles Duarte em que este lhe explicou que as dividas das sociedades iam ser 

assumidas pelos beneficial owners - trCs pessoas - tendo-lhe dito os seus nomes 

devendo ser abertas as contas em Cayman - financiadas pela sucursal - em que os 

adrninistradores das mesmas eram colaboradores da sucursal. 

Como at6 en60 sempre fizera, na aproximaclo da data a testemunha pedia 

instruq8es a Direcciio Intemacional e DRI. 

Explicou que houve auditorias em MarqoJAbril de 2001 e MaioJJunho de 

2004. 

A testemunha Norberto Sequeim da Rosa explicou as trCs situg6es 

problematicas com a aquisiqiio de bancos pel0 BCP sendo em relaqiio ao BPA a 

insuficiCncia de provisio com necessidade de ajustamentos situaciio por 

contrapartida de reservas e reestruturaqiio a nivel de pessoal enquanto que em 

relaqiio ao Banco Melo havia urna situaglo bastante fkagil em termos financeiros e 

dificuldade em aumentar capitais proprios e em relaqiio ao Banco Pinto e Sotto 

Mayor o elevado preqo da sua aquisiqlo com as consequCncias negativas no 

Grupo BCP. 



Estas trgs situaqaes obrigaram o BCP a capitalizqiio para fazer face a 

insuficigncias. 

Explicou a consolidaqb de contas corn o Aviso 3/95 corn regras concretas 

e objectivas e ap6s 01.01.2005 corn critkrios de alguma subjectividade corn 

chlculo das imparidades corn o ciilculo para cada crkdito a probabilidade de 

incumprimento. 

Mais explicou o seu entendimento do cornunicado de fls. 3 1046 dos autos 

de que atenta a carteira de crkdito os bancos portugueses estavam devidamente 

provisionados. 

Explicando que conhece o arguido Paulo Teixeira Pinto desde que ambos 

integrararn o govemo e tern-no como um profissional muito cornpetente, muito 

rigoroso e muito exigente. 

Corn base nos seus conhecimentos pessoais explicou a complexidade da 

consolidaqiio exigindo conhecimentos tkcnicos aprofundados e que a 

Administraqb n b  a vai auditar porque ha urn departamento prbprio e 

acompanhamento de auditores externos e do CFO sendo as contas apresentadas ao 

Conselho de Administrqb para a16m da intervenqiio do revisor oficial de contas 

e do departamento de contas. 

A testemunha entende que o Presidente do Conselho de Administraqb tern 

confianqa em quem esta atrh e n50 vai apurar o historial de crkdito concedido 

anos atrhs - isso niio 6 expecthvel pois as situaqaes s b  acompanhadas a medida 

que o crkdito vai evoluindo. 

Tendo o arguido Paulo Teixeira Pinto sido eleito na altura em que o foi e 

sem ter sido administrador e sendo eleito para o banco que era, a testemunha disse 

que niio era expecthvel que fosse analisar crkditos antigos ou o historial de 

creditos. 

Mais explicou que a administraqio estabelece um sistema de controlo para 

garantir que n b  haja falhas na informaqiio. 

N5o conhecendo se o BCP tinha esses mecanismos de controlo interno, a 

testemunha acha que tinha a obrigaqb de os ter criado mas que eles siio fbliveis e 

havendo fraudes tenta-se minimizh-las. 

Explicou que no exercicio das suas funqaes profissionais tinha reuniaes 

com os arguidos Antdnio Rodrigues e Luis Gomes. 
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Disse que acha que o arguido Filipe Pinhal 6 um grande profissional 

banchrio com papel muito importante na constituiqb do BCP. 

A testemunha Antbnio Pedro Oliveira explicou a informaqiio mensal 

detalhada dada pel0 BCP ao Banco de Portugal assim como era detalhada a das 

sociedades de Gois Ferreira. 

Disse que foi solicitada informaqiio pelo Banco de Portugal 

designadarnente a dos 100 maiores clientes do BCP tendo havido incorrecqio na 

primeira informaqio que incluia mais do que tinha sido pedido. 

Mais explicou que na auditoria ap6s Rui Lopes, ele era o n h e r o  dois 

fazendo auditoria financeira e tendo detectado falhas de control0 intemo pontuais. 

Esteve na direcqiio de auditoria pel0 que entende que normalmente as 

fraudes d o  detectadas e que em 2007 a auditoria afirmou que o BCP cumpria as 

prkticas internacionais. 

Explicou o pedido da CMVM de relatorios de auditoria em que se 

respondia a tudo o que era pedido. 

Disse que havia uma equipa multidisciplinar da CMVM a fazer a 

investigaqiio mas que nunca disse que havia um processo de contra-ordenaqb 

pois se o tivesse feito a testemunha tinha outro tip0 de actuagiio com intewenqfo 

de advogado com prkvia "filtragem" estando em causa o banco como arguido. 

A testemunha Mdrio Antbnio Gaspar Neves explicou os pedidos da 

CMVM na sequencia de noticias de jornais sem se referirem a um processo de 

contra-ordenaqiio pois se o tivesse mencionado nb haveria ''flux0 directo" tendo 

que passar a haver diligencias cautelares com a documentaqiio a ser enviada 

depois da intervenqiio de urn advogado que decidisse "se sim, se niio e como seria 

entregue". 

Explicou a resposta incorrecta do BCP a um pedido de listagem de 100 

maiores clientes do banco que foi corrigida por conter operaq6es do BCP e de 

outros bancos que levaria a erro pelo que foi feita a correcqiio, niio se tratando de 

esconder nada. 



Mais explicou a dificuldade que teve em dar a informagio que lhe era 

pedida por a mesma tamb6m estar em Cayman e ser dado um curto prazo de 

resposta. 

0 s  interlocutores da CMVM eram Fazenda Martins e Manuel Monteiro 

assim como Cristina Dias e chegaram a pedir a testemunha que notificasse 

pessoas para serem ouvidas como foi o caso de Rui Lopes, Helena Soares 

Carneiro, Filipe Abecassis e Luis Gomes chegando ao ponto de haver pedido para 

que notificasse o seu prbprio chefe. 

A testemunha Rui Manuel Alexandre Lopes explicou as h g 6 e s  da DRI 

com r e l ~ 6 e s  com investidores sem intervengb na constituigb de sociedades off- 

shores e que ele reportava ao Presidente - o arguido Jardim Gonqalves - mas que 

dada a ocupagiio deste em m6ltiplas actividades esse acompanhamento dihrio era 

do arguido Antdnio Rodrigues "com quem falava regularmente embora nio 

necessariamente todos os dias". 

Explicou os relatorios com informagio enviados 2i CMVM sem que esta 

alguma vez tivesse referido a existencia de um process0 de contra-ordenagio. 

Tendo havido um relatbrio preliminar e diiilogo com auditoria sendo 

indicada a existencia de reacgb negativa ou desagrado dos relatbrios enviados, a 

testemunha decidiu retirar-se da elaboragiio de novos relatorios. 

Mais explicou que as decisaes de investimento vinham normalmente do 

Conselho Superior ou da rede Private. 

Disse que em Junho de 2001 o arguido Miguel Magalhies Duarte recebeu 

a "pasta" da testemunha mas que n5o se lembra do que foi dito sobre as 

sociedades off-shores. 

Afirrnou conhecer as sociedades que pertenciam a G6is Ferreira mas nio 

se lembra de ter mandato de gestiio, actuando como se ele existisse para gestio de 

patrim6nio e reforgo de posigiio no banco. 

Sendo sociedades que jS "vinham do Banco Portugues do Atlhtico" havia 

que manter a politica que "jir vinha a ser praticada". 

Foi confrontado com vSrios documentos dos autos designadamente fls. 

13672, 13678 e 13683 em que 6 solicitada a ind icqb  de h g 6 e s  e enviadas n b  

as da testemunha mas do arguido Luis Neto Gomes e declaragaes da testernunha 

no Banco de Portugal. 
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Explicou o que entende por mandato de gestio e mandato de gestb 

discricionhria. 

Este antigo director da DRI disse que recebia ordem sobre as Gbis Ferreira 

dos arguidos Jardim Gon~alves, Christopher de Beck, Ant6nio Castro Henriques 

e Filipe Pinhal. 

A testemunha Jo6o Borges Esteves de Oliveira explicou a sua 

permanencia de cinco anos na irea intemacional, reportando aos arguidos Ant6nio 

Castro Henriques e depois Cristopher de Beck tendo saido em 2001 por raz6es de 

safide. 

Explicou a concessio de credit0 a entidades bancarias, grandes 

companhias intemacionais e a paises ("risco soberano") assirn como a sociedades 

off-shores - contradizendo as declaragdes da testemunha anterior pois disse que 

recebeu instrug6es verbais de Rui Lopes para concessio de crkdito. 

Mais explicou a concessiio de credit0 da DRI pel0 estatuto ou diilogo corn 

a direcgio. 

Disse que a DRI tinha investidores interessados que transmitia e o director 

Rui Lopes falava-lhe, dando instruq6es necesshrias por exemplo a criagio de 

empresa off-shore se fosse caso disso. 

Explicou a preocupagio que tinha de ver o limite de credit0 a conceder e o 

valor dos titulos que garantiam. 

Posteriormente ia ao adrninistrador para aprovaqio de acordo corn os 

valores em causa - o "booking" em Cayman propunha A testemunha que via o 

valor da garantia se era suficiente para assegurar os valores em causa - sem 

indicagio de UBO - porque niio precisava de o saber dado serem operaqdes 

encaminhadas por colega de departamento corn cornpetencia para tal que fazia a 

sua analise e a seguir testemunha iria para Carlos Costa. 

Mais explicou o colateral de 5% que entende ser urna garantia muito 

consistente e muito s6lida corn tendencia a crescer. 

Nio se lembra de haver mandato de ges& discricionirio mas "com 

certeza" que haveria. 



Explicou que fazia proposta de concessb de crbdito por escrito ao 

administrador para decisio - os arguidos Antdnio Castro Henriques e depois 

Christopher de Beck e que este hltimo n b  Ihe deu qualquer instruggo quanto a 

qualquer operagiio assim como ningubm Ihe colocou qualquer dhvida ou suspeita 

de que nio tivesse UBO. 

Para ele a concessb de crbditos a off-shores "nio lhe tomava tempo 

especial" pois n b  tinharn passivo anterior - eram "sociedades limpas" - 

lembrando-se das sociedades Cayman mas nio das G6is Ferreira (chegou a 

perguntar: s b  do meu tempo?). 

Confrontado com os documentos de fls. 1606 e 1714 dos autos verificou 

que interveio nas sociedades e que os elementos que constarn nos mesmos nio lhe 

permitem fazer a anilise de crbdito. 

Atenta a sua posigk quanto i concessio de crbdito e confrontado com o 

documento de fls. 164 verso dos autos disse que nio tinha os titulos na proposta 

de crbdito. 

Viu o documento de fls. 163 verso e de 285 tendo visto as quantias em 

causa na aprovag2o de crbdito. 

Lembra-se que foi concedido crbdito ils sociedades G6is Ferreira com 

indicaggo da DRI. 

Mais disse que o arguido Christopher de Beck nio intervinha na 

constituigio de sociedades off-shores nem nunca lhe pediu a constituigio de 

alguma. 

Disse que este arguido 6 urna pessoa polivalente e muito entendida na bea 

da informatics sendo muito versitil mas que nio era dado a grandes manifestaqdes 

de cordialidade, era mais austera que informal com os seu colaboradores directos, 

muito rigoroso e preocupado com procedimentos forrnais, nio pactuando com 

situagdes irregulares. 

Confrontado com documentos de fls. 164, 164 verso, a testemunha 

explicou que fazia proposta de concessiio de limite de crbdito a sociedades sendo 

o seu parecer favorivel para a administraggo (ao administrador do pelouro - 

arguido Antdnio Castro Henriques) mas dando sempre "uma palavra" ao arguido. 

Explicou a politica interna do BCP de saber o que 6 precis0 para o 

desempenho das fungdes e que actuou sem saber quem era o UBO porque era 

irrelevante para o mbrito da operagio - Rui Lopes nunca lhe disse que sabia quem 
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eram os WBO's das sociedades off-shores mas telefonava-lhe para aumentar o 

limite de crkdito das sociedades ou para ajustar o crkdito. 

Explicando que intervinha sem conhecer o WBO mas que alguCm a 

montante saberia quem era. 

Afirmou que a constituigiio de sociedades off-shores era pela 

SERVITRUST a pedido do Private Banking e da Direcqiio Internacional. 

Mais explicou que a concessiio de crddito seguia urna cadeia de 

intervenqaes que constava do documento mas que "quem assinava niio assinava 

de cruz". 

A testemunha Jose' Vitorino de Sousa Cardoso da Silva explicou a 

situagiio do crkdito bonificado alegada no recurso do arguido Antbnio Rodrigues 

de diferendo com a Direcggo Geral do Tesouro devido a um eno do sistema 

infonnhtico do BCP - tendo havido um esclarecimento do arguido Filipe Pinhal 

ap6s o depoimento desta testemunha quanto a esta questZo que demorou quatro 

anos a resolver. 

Esclareceu como era feita a contabilidade a partir dos imputs recebidos. 

Conhecendo todos os arguidos e sendo amigo do arguido Filz'pe Pinhal, a 

testemunha explicou que este tem capacidade de comunicaggo e de escrita e que 

ajudava muito as pessoas, criando boas condiqaes de trabalho mas que 6 exigente 

enquanto que o arguido Christopher de Beck k extremamente determinado e 

decidido - "sendo bem educado C um bocado bruto" ou "talvez seja melhor dizer 

frontal" . 
Explicou a confianca que tem que existir no funcionamento do BCP mas 

ninguhm "assina de cruz" e que as "fraudes siio impossiveis de detectar em 

process0 de decisgoyy. 

A testemunha Carlos da Costa Oliveira explicou como preparava as 

assembleias-gerais do BCP em terrnos da logistics com recolha de intenq6es de 

presenca de accionistas, recolha de procuraq6es e c o l o c a ~ o  na assembleia assim 

como explicou como era o modelo de procuraqiio que era enviado - a "carta 

mandadeira" com a lista em que constava o Presidente do Conselho de 



Administragfo - o arguido Jardim Gon~alves - vice-Presidente e vogais da 

Administragfo. 

Disse que nas Assembleias de 99 a 2005 muitos accionistas fizeram-se 

representar pel0 arguido Jardim Gon~alves. 

Mais disse que havia milhares de procwag6es aos administradores nas 

assembleias-gerais mas procurag6es de estrangeiros eram cem no mkimo. 

A testemunha disse que ap6s a recolha das procurag6es era elaborada uma 

lista de representados por adrninistrador e que estes assinavam as folhas - o 

arguido Jardim Gon~alves "centenas de folhas" - no prbprio dia da assembleia. 

Assinando at6 durante a assembleia, a testemunha acha que 6 irnpraticivel 

o arguido Jardim Gon~alves ler uma a uma as procurag6es - a testemunha nunca 

o viu ler e entende que "nfo tinha hip6teseW - referiu que para este arguido havia 

uma mesa pr6pria para assinar tamanha era a quantidade do que tinha que assinar. 

A testemunha disse que cada assembleia teria 200 mil accionistas ou 

ultrapassava este n6mero e que representados erarn na ordem de dezena de milhar 

ou at6 mais sendo o capital representado mais de 60%. 

Explicou que o arguido Christopher de Beck tinha procurq6es mas na 

ausCncia do arguido Jardim Gon~alves, ou seja, apenas as tinha se este nfo 

estivesse na assembleia pel0 que estando presente nfo se dava conhecimento ao 

arguido Beck que havia procurag6es - o arguido Jardim Gon~alves nfo faltou a 

nenhuma assembleia. 

Disse que o arguido Antbnio Rodrigues 6 muito inteligente e com uma 

responsabilidade muito grande: "estava sempre muito ocupado" - 6 diligente, 

hbalhador e de respeitabilidade. 

Explicou a complexidade do processo de aquisigfo dos bancos pel0 BCP 

designadarnente com a migragfo dos titulos - "foi um processo que demorou um 

ano e tal e urn ano ou dois a lamber as feridas" - explicando que com esta dltima 

expressfo queria dizer ver as incongruCncias e fazer conciliag6es corn cinco mil 

linhas por conciliar. 

A testemunha Filipe Ferreira Abecassis explicou que foi o responsavel do 

Gabinete da Presidencia e que o arguido Jardim Gon~alves tinha h g 6 e s  de 

relacionamento institutional corn accionistas e com insthcias externas do banco 

assim como presidia ao Conselho de Administra@o mas nfo fazia a gestio do 

quotidian0 - esta era de outro adrninistrador. 
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Mais explicou que esteve no BCP lnvestimento - area dos derivados - que 

em inicio do m b  de Novembro de 2002 lhe foi pedido pel0 arguido Antbnio 

Rodrigues que analisasse a possibilidade de junto de bancos de investimento 

cobrir o risco de carteiras e mobilizar a liquidez que fosse possivel e nas rnelhores 

condig6es que fosse possivel. 

Havendo carteiras de sociedades corn 116 milh6es de acg6es distribuidas 

pretendia-se obter os dois supra mencionados objectivos mas niio foi dito i 

testemunha quem eram os UBO's. 

A testemunha explicou que contactou dois ou tres bancos mas das 

respostas quase nenhum contribuia para a cobertura de risco except0 urn. 

Transmitida a informaggo, a testemunha explicou que contratou a operagb 

para a qua1 h e  tinha sido dado o prazo de final de Novembro tendo uma 

procuragiio do banco para o representar nesse acto. 

A partir dai a testernunha passou os elementos para os servigos e n b  teve 

o acornpanhamento da restante operaqb. 

Viu os documentos de fls. 3326 verso e 3299 dos autos tendo identificado 

a procuraqgo que explicou que estava assinada pelos arguidos Filipe Pinhal e 

Antdnio Rodrigues corn certificaqgo do secretibio-geral que era o arguido Paulo 

Teixeira Pinto. 

Explicou a negociagb corn o ABN e o pagarnento inicial de 50% do valor 

e o restante no final do period0 de tres anos e seis meses corn cornparaggo de 

valores - sobre este contrato foi ouvida na CMVM em 2007 corn a presenga de 

Fazenda Martins, Mirio Freire e mais duas pessoas que no momento n b  

consegue identificar. 

Mais disse que falou corn os arguidos Antbnio Rodrigues e Luis Gomes 

porque o primeiro Ihe disse para articular corn o Centro Corporativo. 

Assim como explicou que teve contact0 corn a DRI que acompanhava 

essas carteiras designadamente corn o arguido Miguel MagalhEes Duarte. 

Mais explicou a sua discordhcia do ajustamento de contas do BCP de 300 

milhaes em 2007 de exigencia de CMVM quando foram publicadas as listas. 



Explicou as ireas que integram o Centro Corporativo e a quem reportavam 

os seus responshveis sendo que a de consolidaqiio teria 6 ou 7 pessoas e Maria do 

Carmo Ribeiro era da acess6ria que reportava directamente A Administraqiio. 

Entende o Centro Corporativo como urn 6rgiio com h q b  de preparar ou 

minutar, urn 6rgiio de "staf' de preparar a informaqiio sobre a actividade do 

banco cujo destinatiirio era o Conselho de Administraqb. 

Disse que a contabilidade apresentava as contas ao Administrador do 

pelouro enquanto que a irea de consolidaqb pedia as demonstrag6es financeiras 

em base individual e fazia a consolidaqiio de forma a apwar as contas em base 

consolidada. 

A testemunha Pedro Manuel Rocha Libano Monteiro explicou as hgi3es 

que desempenhou no BCP mas negou que em finais dos anos 90 tivesse pedido a 

G6is Ferreira para usar uma das sociedades off-shores - a Victory - para uma 

opeqiio do BCP contrariando declaraq6es desta testemunha em audiencia de 

julgamento. 

Disse lembrar-se que G6is Ferreira era fornecedor e accionista do BCP 

mas niio era um accionista de referencia do banco - e o BCP tinha dezenas 

larguissimas destes clientes-referbncia. 

Identificou os documentos de fls. 1 134 verso, 122 1 verso, 1320, 20 17 e 

2102 e explicou as cinco operag6es de crkdito de sociedades off-shores de quem 

niio sabia serem os UBO's explicando que eram operaqi3es de crkdito normais em 

que tinha a preocupaqb da garantia da operagiio. 

Explicou que nem sempre perguntava quem era o UBO dependendo das 

situaq6es pois havia confianqa na estrutura e na garantia mas se quisesse saber 

quem era perguntava a urna de cinco: ou A direcqk de empresas ou h direcqiio de 

particulares ou ao Private Banking ou A direcqiio da Rede ou h direcqiio de grandes 

empresas. 

Ainda explicou a operaqiio com titulos corn k i o  de cobertura de 100% 

corn compromisso do banco de p& h disposiqiio do cliente sendo urna obrigaqiio 

condicional. 

Assim como explicou a proposta de Namorado Rosa corn a sua assinatura 

em primeiro lugar e a segunda assinatura do arguido Christopher de Beck sendo 

esta por solidariedade em que os serviqos fazem avaliaqiio tkcnica. 
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Viu o documento de fls. 9723 e disse que foi i CMVM entregar o 

documento em fins de 2007 - a carta de renuncia - vendo que no mesmo consta a 

assinatura de Carlos Tavares (a quem o entregou) bem como consta "para juntar 

ao process0 BCP em curso" mas que este recebeu o documento e n b  lhe disse 

nada. 

A testemunha Miguel Barbosa Namorado Rosa explicou as h q 6 e s  de 

responsivel na Area de estudos e estratkgia do Centro Corporative e direcqiio de 

relaqiio com investidores assim como a constituiqiio das sociedades off-shores 

Cayman - documentos de fls. 1 134 verso, 122 1 verso, 1320, 2101 7 e 2 102 dos 

autos - ap6s receber instruq8es nesse sentido da Direcciio de Relaq8es com 

Investidores e telefonando ou enviando um mail para a responsive1 de Cayman - 

Helena Soares Carneiro - para adoptar os procedimentos adequados na sequCncia 

de instruqaes que Ihe forarn dadas ou pel0 Intemacional Private Banking ou pel0 

Adrninistrador do pelouro que era Pedro Libano Monteiro. 

Explicou que os investidores das off-shores eram sociedades correctoras 

que compravam e vendiam sendo clientes do banco ou clientes com conta no 

banco. 

Mais disse que promoveu vhrias dezenas de off-shores mas niio sabe quem 

deu instruqaes para a constituiqk das cinco sociedades; teri sido, provavelmente, 

Luis Libano Monteiro - mas niio lhe era dito quem eram os UBO's. 

Niio se lembra se foi para criar ou para aproveitar as sociedades existentes. 

Recebendo instruqaes de Pedro Libano Monteiro, a testemunha elaborou 

as propostas - sendo condiq8es standart - no mesmo dia porque esteve de fkrias 

no mCs de Agosto e as propostas "apanharam" o period0 das fkrias tendo-as junto 

atk porque niio ia a despacho todos os dias. 

Explicou os critkrios para concessiio de crkditos de 10 milhBes com 

despacho de autorizaqiio de dois adrninistradores mas que recebia indicaqiio de 

Pedro Libano Monteiro e executava-a. 

Tendo-lhe sido colocada a questiio disse que quem conhecia os UBO's 

eram os gestores ou gerentes de conta. 



Explicou o relacionamento com o arguido Paulo Teixeira Pinto e que este 

"nada teve a ver" com a constituiqiio das sociedades off-shores. 

Confiontado com o documento de fls. 1221 verso explicou que propds a 

operaqiio sendo a proposta autorizada por Pedro Libano Monteiro e pel0 arguido 

Christopher de Beck tendo havido rectificaqb do financiamento a fls. 1222 dos 

autos. 

A testemunha Francisco Gon~alves da Silva explicou as suas h q 6 e s  no 

BCP e que conhecendo o arguido Anthnio Rodrigues como quadro deste banco 

tem-no como competente, coerente, profissional e que foi muito importante no 

banco e na moderniza@io do sistema banchio portuguCs: bastando ver o que era a 

banca antes de 85 e como esth actualrnente. 

Explicou os problemas que as aquisiq6es do BCP trouxeram mas que o 

banco tinha reservas suficientes para o impact0 - "tinha almofada" - e que na 

altura niio se deu importincia ao tema mas agora com outros casos 6 que se vC a 

importfincia do que foi feito. 

Disse que houve um esforqo adicional para lidar com estes problemas mas 

que o banco foi inovador na prevenqb de risco, no controle de risco e nas boas 

priiticas. 

Explicou a consolidaqiio at6 31.12.2004 no iimbito do Decreto-Lei no 

36/92 em que se consolidavam empresas com participqiio ou controle de lotes e 

como era feita no BCP em que recebidas as contas de empresas com contabilidade 

prbpria na direcqiio de contabilidade eram tratadas para forma contabilistica 

agregada. 

Recebida a infonnaqiio, sumaria e dh o produto do grupo BCP corn o apoio 

do software de apoio. 

Mais disse que havia consolida@b mensal que era entregue informaqiio ao 

Centro Corporativo em que a Lea de planeamento via a performance de 

hcionamento. 

Esclareceu que na grelha especifica da contabilidade tem participaq6es 

financeiras para infonnqb de quais os investimentos que a administrqiio 

decidiu serem participaq6es financeiras e que a testemunha verifica para saber se 

houve alterqiio mensal. 
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Explicou o trabalho que houve com a entrada de novas regras de 

consolidaqiio em 2005 em que foi feita informaqiio comparada a luz das duas 

regras para o mercado comparar. 

Explicou as Areas que existiam no Centro Corporativo e os seus 

responsaveis em que a Area de planeamento e controlo elaborava o orqamento do 

grupo recebendo os impuls das varias empresas e fazia o agregado. 

A hrea da consolidaq50 preparava as contas consolidadas que enviava para 

o tkcnico oficial de contas que as proponha ao Conselho para aprovaqiio mas que 

se houvesse alteraqees determinadas pel0 Conselho entiio todo o process0 iria ao 

inicio a cada empresa para fazer a sua contabilidade e assim sucessivamente. 

Explicou que na contabilidade trabalhavam 50 a 60 pessoas e que 

reportava directamente ao administrador do pelouro - a mesma operava de acordo 

com as regras contabilisticas vigentes, enviando informaqiio de gest5o adicional 

em que detalhavam enviando designadamente para a testemunha. 

Mais disse que o arguido Filipe Pinhal nio teve o pelouro da contabilidade 

e que niio tratou qualquer assunto com o arguido Beck nem com o arguido Miguel 

Magalhies Duarte mas sabe que este recebia as contas jb auditadas e apresentava- 

as ao mercado. 

A testemunha Alexandre Bastos Gomes explicou as funq8es que teve no 

BCP e o crescimento desta instituiqiio designadamente na Area do retalho com mil 

sucursais e pel0 menos cinco mil funcionirios. 

Conhecendo o arguido Filipe Pinhal acha que ele 6 muito conhecedor do 

negocio bancArio puro, muito trabalhador, muito rigoroso e muito solidiuio com 

as pessoas com quem trabalha. 

Explicou detalhadamente a situaqiio do banco em Dezembro de 2007 

quando ia ficar "sem a sua cabeqa" pois nenhum dos membros do Conselho de 

Administraqiio iria ficar no mandato seguinte. 

Disse que em 2 1.12.2007 os arguidos Filipe Pinhal e Beck comunicaram 

que foram ao Banco de Portugal e foi-lhes recomendado pelo Governador Vitor 

Consthcio para niio se recandidatarem assirn como houve reuni8es com 

accionistas do banco sendo apenas alguns como foi o caso de bancos accionistas 
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como a CGD e BPI, Berardo, EDP e Manuel Fino com uma selecgb deliberada 

na escolha de accionistas j& que estavam todos contra a administragiio vigente. 

Explicou que houve reunides com estas pessoas quando a maioria das 

pessoas tinha agendas preenchidas e que niio foi chamado o Conselho Geral de 

Supervisiio. 

Mais explicou o conhecimento que teve pela comunicagb social das 

denhcias de JosC Berardo ao Banco de Portugal e A CMVM corn base em 

documentagb interna do banco assim como teve conhecimento da carta pessoal 

do arguido Filipe Pinhal apresentada ao Conselho de Administragb - sendo ai 

exibida em power point - em que dava conhecimento dos factos assim como dos 

relatbrios preliminares em Janeiro de 2008. 

Disse que as sociedades off-shores eram acornpanhadas pel0 Private 

Banking e que Cayman conhecia o UBO at6 porque tinha que informar a entidade 

supervisora local. 

Explicou a separagb de conhecimento que havia no banco e a 

consolidaqfo de contas em que nunca foram postas em causa por algum 

accionista, auditor, brgiio de fiscalizagiio ou quadro do banco. 

Mais explicou a "forte sugesWY da CMVM para rectificaqiio como consta 

dos docwnentos de fls. 8 189 e 8 189 verso. 

Conhece o arguido Ant6nio Rodrigues e acha que 6 muito trabalhador, 

muito rigoroso, muito exigente e muito conhecedor da Lea financeira. 

Mais disse que tomou conhecimento da existsncia de um process0 em 

2008 e que foi ao Banco de Portugal mas nfo CMVM. 

Disse que o arguido Beck 6 responshvel pela mQuina operativa do banco a 

nivel informhtico incluindo a nivel international. 

Explicou que na tenovagiio de cr6ditos niio sabia quem eram os UBO's 

nem tal era relevante para as suas funqdes pois "temos que conhecer o que 6 

necesskio para a fungb" por o banco ser "uma cadeia que vive da confianga e de 

controlos internos" e que "se o Senhor Carlos Costa nilo viu urna virgula niio era 

eu que em dois minutos a ia ver". 

Mais explicou as ratificaqijes oconidas no Conselho de Administrqiio 

com os pontos A e B sendo que estes nio estavarn para discussilo mas se houvesse 

dfivida erarn chamados pela Administraqb ernbora niio se lembrando de urn 

ponto B que n b  tivesse sido ratificado. 
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Disse que o arguido Beck 6 trabalhador, um executor nato capaz de montar 

operaq6es mas que niio se conforma com irregularidades - disse ser muito sincero. 

Explicou que em seu entender a deliberaqb do Conselho de 

Adrninistraqiio de 08.01.2004 niio incumbiu o arguido Luis Gomes de executar 

planos de regularizaqb. 

Confrontado com os documentos de fls. 13603 e 13605 dos autos explicou 

a necessidade de esclarecimentos rapidos e o mais completos possivel assim como 

explicou em relaqiio A cata de 13.04.2004 que em 2008 houve membros que 

tomaram conhecimento do texto de deliberaqiio e que houve admiraqiio de alguns 

- a testemunha, os arguidos Antdnio Castro Henriques, Beck, Filipe Pinhal e 

Antdnio Rodrigues pois o assunto niio tinha sido discutido. 

A testemunha Andrzej Jordan explicou as suas relaq6es profissionais com 

o BCP como pequeno accionista e cliente. 

Tendo decidido aumentar a sua participaqiio, a testemunha disse que 

aproveitou a oportunidade em 2000 e decidiu comprar acq6es do banco, obtendo 

financiamento atravks de vLias empresas off-shores que forarn constituidas 

designadamente a Dazla, tendo confiado a gestiio ao banco atravks de "mandato 

de gestio". 

Mais explicou que tinha interesse na promoqiio imobilihia e turistica tendo 

comprado a Edificios Atlhtico - que considera uma empresa emblematica - 

atravCs da Dazla. 

Mais tarde, vendeu a Edificios Atlhtico a Miguel PaupCrio pois "o tipo de 

patrimonio n b  era do gCnero de trabalho". 

Tendo intensa vida profissional, a testemunha explicou que deixou a parte 

operational para Vasco Branco pel0 que niio se lembra da constituiqiio da Dazla 

nem da compra de acqdes, recordando receber a quotaqiio do BCP e extractos. 

Recorda que falou com o arguido Filipe Pinhal da compra da Edificios 

Atlhtico e de ter tido reunides com ele e com Miguel Paupkrio. 

Disse que o patrimonio da Edificios Atlhtico era um vasto leque de 

propriedades mas que na an6lise que fez concluiu que n b  era o tipo que 

beneficiasse a sua actividade pel0 que vendeu-a. 
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Lembra-se que com a compra da Edificios Atlintico, Vasco Branco 

comegou a participar na administra@o da empresa e que Miguel Paupbrio 

continuou porque confiava nele. 

Disse que talvez estivesse o arguido Luis Gomes numa ou duas reuniaes 

porque fazia parte do Centro Corporativo do BCP e talvez nessa qualidade tivesse 

participado numa ou duas reuniaes mas nio mais que isto at6 porque disse que "a 

pessoa aparece ali como representante do banco e eu n b  pergunto mais". 

Supae que tenha vendido a Dazla e a Ediflcios Atlintico em finais de 2003 

ao banco mas nlo se lembra pois estava ocupado na venda da Lusotur e que esta 

lhe ocupava a maior parte do tempo, passando a maior parte do tempo no Algarve. 

Igualmente nio se recorda por quanto k que vendeu as empresas mas os 

activos e passivos da Edificios Atlintico constavam de uma "lista muito grande 

com pbginas e phginas". 

Lembrou o seu passado com a actividade de jornalista atb A promogb 

imobilihria com o seu pai - que foi o maior promotor do Rio de Janeiro - com o 

desenvolvimento de prbdios urbanos e criaglo de valores em investimentos como 

a Quinta do Lago - que vai fazer 40 anos e mantbm a lideranga intemacional 

Vilamoura 21 e Belas Clube de Campo - mantkm-se em actividade "gragas A crise 

porque se nio fosse ela estaria reformado". 

Explicou que a venda da "Lusotur" proporcionou o acerto de contas e 

pagamento de financiamentos assim como explicou o interesse do BCP em tC-lo 

como accionista pel0 prestigio e confianga que vem desde o Banco de Agricultura 

e BPA. 

Disse que de todos os arguidos, Antdnio Rodrigues k o que conhece menos 

e que nlo tratou nada com os arguidos Beck e Antdnio Castro Henriques e ainda 

que naquela vez ou nas duas vezes em que se reuniu com o arguido Luis Gomes 

estiveram presentes outras pessoas designadamente Paulo Pimenta Santos que era 

gerente de conta. 

A testemunha General Antdnio Ramalho Eanes explicou que 

acompanhou o percurso do arguido Jardim Gonqalves desde que em 76/77 fez 

uma visita oficial a Espanha e Ihe deram urna relagiio de portugueses que ai se 

encontravarn e que sendo quadros de especial competdncia interessava que 

regressassem ao pais - nessa relagb constava o arguido. 
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Mais disse que falou com o arguido tendo explicado a importhcia do 

regresso. 

0 Senhor General explicou que leu a resanha bibliogriifica do arguido, 

tendo atenqfo ao comportamento altamente meritbrio do mesmo em Africa com 

atribuiqfo da Cruz de Guerra pelos seus feitos - a testemunha disse que tem 

admiraqb especial e teve o cuidado especial em observar se tudo o que lhe tinha 

sido dito era verdade. 

0 arguido regressou ao nosso pais para a actividade banchria tendo 

fundado urn banco que teve posiqfo cimeira no mercado nacional com particular 

importhcia na economia portuguesa e grande impact0 intemacional 

designadamente na Pol6nia e na Grecia. 

Tendo estado dez anos na PresidCncia da Rep6blica e sendo observador da 

realidade e das pessoas, a testemunha disse que o arguido Jardim Gon~alves tem 

grande competCncia e extrema seriedade assim como tem uma grande capacidade 

de lideranqa. 

Mais explicou que quando se governa urna organizaqzo que cresce e que 

integra outras organizq6es surgem problemas viirios e 6 dever de quem govema 

tentar resolver todos os problemas por tr6s razaes designadamente porque mostra 

A populaqzo que C responsiivel por ela e quando hii problemas tenta resolve-10s e 

niio transferi-10s e que h i  a imagem que 6 particularmente importante para todos 

os que trabalham nela e para o mercado. 

Por isso quem governa tenta que as questdes sejam resolvidas dentro e nfo 

venham para o exterior - s6 quando sf0 problemas que ultrapassem a legalidade, 

quando sio problemas no limite da legalidade, tentam resolver-se no interior da 

instituiqfo. 

Referiu que tem grande apreqo pelos Governadores do Banco de Portugal 

mas analisando o comportamento do Governador do Banco de Portugal - Vitor 

Consthcio - em relaqiio ao BCP foi surpreendido pois considera-o 

incompreensivel e totalmente desajustado com a histbria na rnedida em que casos 

gravissimos como o do BPI tiveram um acompanhamento e r e so luq~  com toda a 



0 comportamento do Governador do Banco de Portugal foi publicamente 

denunciante: constantemente a emitir noticias para uma condenaqgo na praqa 

pfiblica, culpando pessoas que estavam a ser averiguadas, chegando a apontar 

sanqaes - a testemunha disse que parecia propaganda branca e muitas vezes 

cinzenta ao ponto de ler no jornal "Sol" em Julho de 2008 que o Governador teve 

uma reunib com jornalistas e lhes transmitiu noticias em segredo de noticia - o 

que o levou a pensar que estaria numa situaqb psicologica grave que n b  

controlava. 

Mais referiu que ainda hoje nlo compreende esse comportamento. 

Face ao que conhece do arguido Jardim Gon~alves, a testemunha explicou 

que so se tivesse uma grave doenqa ou uma alteraqb patologica grave 6 que 

intencionalmente dava informac6es falsas - explicou a importincia da 

transmissiio da imagem que se tem aos filhos designadamente numa pessoa como 

o arguido Jardim Gonqalves que foi util ao Estado Portugues e a sociedade 

portuguesa numa altura que havia grande desconfianqa com a saida do PREC e 

que conseguiu mobilizar a vontade, fundar um banco que contribuir para a 

modernizaclo do sistema banchio e para a imagem international de Portugal. 

Explicou que no BCP havia a preocupaqlo de manter tudo claro, procurar 

nlo fazer jogos, ter um comportamento aberto e que corresponde a sua matriz, a 

dos seus fimdadores e que merecesse a confianqa A sociedade. 

Disse que o arguido Filipe Pinhal C muito discreto e sereno e que sabe que 

teve problemas com algumas pessoas que foram resolvidos pela via judicial com 

indemnizaqaes por ele recebidas mas entregou a instituiqfo de apoio a crianqa que 

6 presidida pela esposa da testernunha. 

A testernunha Artur Santos Silva explicou que tem alto aprego pelas 

qualidades profissionais e pessoais do arguido Albio Dias que foi Vice- 

Governador do Banco de Portugal e Secretirio de Estado do Orqamento v5uias 

vezes num period0 dificil do pais assim como teve um trabalho muito elogiado 

internacionalmente. 

Mais referiu que o arguido 6 um gestor muito qualificado com uma vida de 

grande sucesso e que deixou marcas. 

A testemunha Pedro Coutinho de Azevedo explicou as h q a e s  que 

desempenhou de Agosto de 1997 a Setembro de 2000 na sucursal Cayman do 
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BCP como adjunto da responsivel da sucursal - Helena Soares Cameiro - e que 

havia cerca de 10 a 12 pessoas sendo metade delas locais. 

Disse que a sucursal era o "booking center" das operagbes que o banco 

desempenhava fora de Cayman sendo as instrugbes contabilizadas e geridas na 

parte operational - a constituigio/gestio de off-shores sem que promovesse 

activamente a constituigio dessas sociedades pois niio tinha contacto com o 

cliente; eram as estruturas (comerciais ou outras do Banco) que tinham contacto e 

pediam a Cayman essa constituigio, dando-lhe elementos. 

A testemunha disse que precisava de saber quem eram os accionistas, o 

montante de capital e requisitos minimos para a constituigio da sociedade mas 

que o UBO nio existia de mod0 formal - a constituigio era da cornpetencia de 

urna funcionbia da sucursal com supervisiio da responsivel da mesma. 

Explicou que a lista dos accionistas nio era divulgada e que quem saberia 

quem erarn seria Helena Soares Carneiro, responsive1 da sucursal. 

Mais disse que teve relaqbes com o Centro Corporativo na articulagio 

entre a formalizagb de emissiio de obrigagbes e com a contabilidade quando fazia 

o reporte pois o ficheiro informitico com a actividade da sucursal era enviado 

para insergio global mas n b  reportou ao arguido Filipe Pinhal nem o arguido 

Christopher de Beck lhe deu instrugbes para algum procedimento ou anilise. 

Explicou ainda que Helena Soares Carneiro reportava a Direcgk 

Internacional que por sua vez reportava ti direcgiio competente com esse pelouro. 

A testemunha Carlos Monteiro explicou as diversas funqbes que 

desempenhou no BCP designadamente na Direcgb Intemacional (de Abril a 

Junho de 2003) coordenada pelo Dr. Carlos Costa e reportava ao arguido 

Christopher de Beck mas sem ter relagio com o arguido Filipe Pinhal hierhrquica 

ou funcional. 

A testemunha Jose' Neves de Oliveira explicou que foi sub-director da 

Direcgio Internacional do BCP embora nio se recordando agora das datas em que 

desempenhou essas fungbes mas disse que reportava a Ant6nio Gaioso Henriques 

e depois a Monteiro Gomes, tendo como superiores hieriirquicos Joio Esteves de 

Oliveira - director-geral - e depois Carlos Silva Costa. 
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Explicou que a Direcgiio Intemacional fazia o relacionamento com 

empresas niio residentes e sucursais no exterior assim como diversas subsididrias 

no exterior mas o arguido Filipe Pinhal niio fazia parte da mesma. 

Confrontado corn o documento de fls. 17737, a testemunha explicou que 

tendo recebido indicag6es para tal fez o quadro de empresas nio residentes que 

detinham participagaes sociais para monitorizagiio/acompanhamento das situag6es 

mas que tal informaqb foi feita por si com periodicidade inferior a mensal 

enquanto desempenhou fungees. 

Explicou que era necesshrio saber a evolugiio do montante e que utilizou o 

critkrio entidades n b  residentes corn colaterais titulos BCP e entidades n b  

residentes corn colaterais titulos niio BCP. 

Mais disse que falava com regularidade com o arguido Miguel Magalhiies 

Duarte - director-geral da Direcgio com Investidores - mas n b  se lembra, agora, 

se o fez sobre o quadro que consta do documento supra identificado. 

Na ~l t ima folha do anexo, a testemunha explicou que colocou a 

recomendagiio da destruigiio do documento atenta a sua preocupagiio corn o sigilo 

banchio corn o cuidado adicional de serem sociedades off-shores. 

Explicou que procedeu A elaboragiio do quadro com recurso a informagaes 

das sucursais que tinha e no caso da sucursal Cayman era esta que a enviava a 

testemunha mas niio sabia quem eram os UBO's atk porque era um dado que n b  

era acessivel generalidade dos colaboradores do banco - a testemunha disse que 

a generalidade dos colaboradores n b  tinha acesso As sociedades n b  residentes 

logo muito menos ao UBO: niio era suposto saber quem era o UBO para a 

testemunha elaborar o quadro. 

A testemunha disse que quem saberia quem era o UBO seria quem tinha 

relaggo directa corn o cliente - no caso a sucursal Cayman. 

Mais explicou que dava pareceres sobre a renovaglo de crkdito corn base 

em dois aspectos: o montante financiado e o respectivo colateral - para ele apenas 

era precis0 saber estas duas coisas. 

Disse que o BCP era um titulo confortivel na bolsa a data e que mesmo 

havendo desvalorizaqiio niio era preocupante. 

Em relagiio ao documento de fls. 17737 disse que o enviou As pessoas no 

mesrno mencionadas - a secrethia do arguido Christopher de Beck por este ter o 

pelouro Intemacional, ao arguido Antbnio Rodrigues por ter pelouro da DRI e As 
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duas restantes pessoas corn responsabilidades: arguido Miguel Magalha'es Duarte 

da DRI e Monteiro Nunes por ser do departamento de empresas n b  residentes. 

Disse que enviou para a DRI porque esta se relacionava com investidores e 

eram titulos BCP e aquela relacionava-se com investidores BCP. 

Mais explicou que a DRI relacionando-se com investidores precisava de 

urn booking center e procurava-o. 

Explicou que as sociedades que constam do docurnento de fls. 17738 s b  

clientes da Direcqb Intemacional e accionistas BCP pel0 que niio havia outras 

por niio fazerem parte do documento. 

Inquirido sobre a hip6tese de haver destruiqzo do documento e quisesse 

ver de novo o documento, a testemunha disse que niio guardava o documento no 

hist6rico mas gradava-o em cima pel0 que niio o tendo teria que iniciar o process0 

de novo com o pedido de informqties a sucursal Cayman para fazer o quadro. 

Embora niio se lembrando, a testemunha disse que agora pensa que quem 

lhe deu a primeira ordem de envio do documento para as pessoas supra 

identificadas foi Ant6nio Gaioso Henriques mas niio sabe se o arguido Antbnio 

Rodrigues viu o documento sabendo, no entanto, que o mesrno nunca lhe 

respondeu. 

Mais disse que ningukm lhe disse para fazer constar do documento a sua 

destruiqb - foi ele que a p8s no texto. 

A testemunha Fernando Majer de Faria explicou as funqties na direcqb 

de auditoria intema do BCP que desempenhou e que foi incumbido dos planos de 

regularizaqiio - funqiio atibuida a direcqiio de auditoria interna e ao Centro 

Corporativo tendo que coligir informagb para o Banco de Portugal tendo 

detectado e apurado todos os clientes que respondiam pel0 crkdito. 

Explicou que essa tarefa foi feita pela direcqiio de auditoria e que o Centro 

Corporativo niio teve qualquer contibuiqiio. 

Com base no documento de fls. 13590 explicou como executou a tarefa 

corn identificqiio das situaqties via sistema informitico tendo obtido as entidades 

que deram garantias atravks de ac@es proprias e sociedades off-shores enquanto 



que os planos de regularizaqb foram feitos pelas diversas tireas enquanto que o 

Centro Corporativo media os impactos negativos nos fundos prbprios. 

Explicou que em 2004 as sociedades off-shores tinham impacto nos fundos 

prbprios do BCP e nas contas. 

A testemunha Vltor Manuel da Cunha Ribeirinho foi auditor extemo do 

BCP e explicou que a auditoria extema tinha o objectivo de emitir opiniiio sobre 

demonstraqbes financeiras usando mktodos estatisticos para determinaqiio de 

amostras e tendo quatro categorias de crbdito. 

Explicou que o BCP sempre teve uma politica rigorosa de constituiqiio de 

provisbes e wna carteira de crbdito com pouca sinistralidade com crbdito vencido 

nas off-shores praticamente inexistente. 

Explicou que o procedimento do BCP de alteraqiio a partir do 

conhecimento em Janeiro de 2008 das 17 off-shores Cayman e da carta do Banco 

de Portugal de 2004 foi correct0 assim como explicou que em 2004 chamou a 

atenqiio para o risco do crbdito da Edificios Atlfintico pela exposiqb, pela 

materialidade do crkdito e pelo risco tendo classificado esse crbdito abaixo do 

normal contrariando o entendimento do gestor de conta e que precisava de atenqiio 

do Conselho - em 2005 o Conselho ajustou as contas com provisb de 85 

milhbes. 

Mais explicou o ajustamento de re-expresslo nas contas de 300 milhbes e 

perdas dos Fundos de Pens6es. 

Disse que nlo discutiu as contas com o arguido Miguel Magalhies Duarte 

e que este arguido fazia a apresentaqiio das contas ao mercado, recebendo-as 

elaboradas, auditadas e completas - transp6s para documento as demonstraq6es 

financeiras. 

Mais disse que nunca teve duvidas sobre as contas e que era o Conselho de 

Adrninistraqiio que determinava o perimetro de consolidaqk de contas enquanto 

que a contabilidade fazia a preparaqiio das d e m o n s ~ 8 e s  financeiras que enviava 

ti  consolidaqiio que, por sua vez, fazia a agregqiio das demonstraq6es individuais 

das diferentes entidades. 

Explicou que a auditoria fazia urn documento de conclusbes que eram 

discutidas com o Administrador do pelouro havendo muitas vezes reabertura de 

contas e ajustamentos e discutialapresentava as conclus6es ao CIFO e CIO assim 
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como corn os arguidos Jardim Gon~alves, Anthnio Rodrigues e Paulo Teixeira 

Pinto. 

Feita a correcqb de 300 milhdes nas contas de 2007, a testemunha disse 

que n b  colocou reservas nem fez 2nfase por entender que n b  se verificava 

requisito para tal. 

Se a testemunha n b  conhecia em 2002 a situaqio de UBO's definidos 

corn avultados financiamentos mas havendo quem conhecesse essa situaqio 

explicou que em reuni6es que teve com os arguidos estes n b  lhe disseram nada - 
apenas em 2008 deram conhecimento. 

Assim como questionou o Conselho de Adrninistraqio do BCP sobre o 

credito de 600 milhdes mas este nio lhe deu explicaqb - era urn crkdito 

imobilikio (e nio tem nada para tris) embora todos os anos o Conselho de 

Administraqb entregasse uma declaraqb a auditoria de que nada lhe esconde. 

Disse que falava corn o arguido Filipe Pinhal sobre actas das 

remuneraqdes. 

Mais explicou que em 2002 a opqiio do BCP foi 16gica face aos 

normativos apliciveis. 

Tendo estado presente na reuniio de 18.02.2008 explicou o ajustamento 

reflectido nas contas ao ver o documento de fls. 32494 dos autos assim como 

estando presente na reuniiio na vkspera de Natal explicou quem esteve presente - 

Dr. J o b  Soares da Silva dos escrit6rios de advogados que apoiava o BCP e o Dr. 

Sikander Sattar que acompanhava a testemunha sendo igualrnente da auditoria. 

Mais disse que a auditoria segue normas de auditoria e a informaqio que o 

auditor tem no momento em que faz o seu trabalho faz na boa fe com confianqa 

no Conselho de Adrninistraqio corn base na informaqb que lhe 6 disponibilizada, 

ou seja, entende que o que foi feito foi correcto. 

Ainda disse que nio falou corn o arguido Christopher de Beck. 

A testemunha Joio Salgueiro explicou como profissionalmente se 

relacionou corn o arguido Jardim GonqaIves e como este fez um project0 em 

circunshcias muito dificeis e muito inovador em relqto a prAtica portuguesa 



corn mais atengiio ao cliente e segmentagio, tendo sido urn caso histbrico de 

sucesso. 

Mais disse que o arguido Jardim Gon~alves sempre foi "muito igual a si 

mesmo" na actividade banchia que tern que ter rigor e tern que inspirar muita 

confianga. 

Disse que quando surgiram em piblico os factos que sio imputados ao 

arguido notou grande espanto As pessoas que se relacionavam corn a banca 

quando havia casos que suscitavarn preocupqb e o BCP nio suscitava 

preocupagio assim como tendo esta instituigiio m a  equipa corn grande 

qualificqio tbcnica e profissional haveria outras tkcnicas para obter o resultado. 

A testemunha Henrique Granadeiro explicou como no seu percurso 

profissional se cruzou corn o arguido Jardim Gon~alves a partir de uma recepgio 

oferecida pelo entiio Presidente Ramalho Eanes (a testernunha era chefe da Casa 

Civil) A comunidade portuguesa de Madrid at6 ser Presidente do Conselho Fiscal 

tendo contact0 tambCm corn os arguidos Christopher de Beck, Albio Dias e 

Antdnio Henriques (este liltimo tambkm das seguradoras). 

Disse que vC o arguido Jardim Gon~alves como a locomotiva de urn 

project0 que criou um banco que foi o maior banco em activos e em rede e que foi 

o primeiro a globalizar-se primeiro corn presenga na Polbnia (tendo concorrido 

corn o banco alemk e tendo ganho) e na Grbcia. 

Tendo tido divergencias corn o arguido - lembrou a quest50 da 

distribuigio antecipada de dividendos - tern Jardim Gonqalves como uma pessoa 

de grande rigor e isengiio, muito vigilante e muito atento, sendo muito activo - 

disse que o arguido era o protagonista da mudanqa e o BCP era um born cartio de 

visita do pais. 

A testemunha Vitor Costa Martins explicou como conheceu o arguido 

Jardim Gon~alves h i  mais de 30 anos quando foi Presidente do Banco PortuguCs 

do Atlhtico, considerando-o urn banqueiro com sentido profissional exemplar e 

corn grande sentido de rigor, cultivando valores humanos e de Ctica. 

Aliis, o percurso do BCP corresponde A concepgk do arguido Jardim 

Gongalves de instituiHo financeira corn inicio na Nova Rede e significado 

intemacional corn as aquisigees e fusdes. 

A testemunha disse que o arguido Jardim Gon~alves soube rodear-se de 

profissionais e tern capacidade de mobilizar equipas em torno de objedivos tendo 
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uma lideranga muito presente e muto proactiva e muito determinada que cultiva a 

delegagb de responsabilidades, exigindo da equipa a participqio de todos. 

Entende que o crescimento orghico do BCP foi uma fase extremamente 

exigente com a gestio quotidiana exigente pois as novas unidades trazem novas 

culturas e podem haver lapsos de gest2o corrente pelas exigencias de dar atengb 

as aquisigties e fudes. 

Considera que o perfil da lideranga do arguido Jardim Gonqalves foi o 

mesmo: niio cre haver mudanga de registo com as aquisigbes e fusbes embora com 

estas a carga de exigdncias e a agenda mudou. 

Explicou que o crescimento do BCP foi importante para o pais e para a 

abertura do sistema financeiro portugues pois o banco preencheu um espago 

inovador e de espagos financeiros que foi extremamente importante para o 

crescimento econ6mico do pais. 

Pelo que conhece do arguido Jardim Gon~alves entende que o mesmo 6 

incompativel com violagio de regras e normas e violaggo que lesasse quem quer 

que fosse. 

Mais disse que o responsavel de wna instituigk financeira quando C 

confrontado com falhas deve remediA-las e salvaguardar a reputagio da instituigb 

que serve. 

Disse ainda que em relagio a ligagb do BCP com as entidades 

reguladoras verificou que sempre houve vontade de transparencia e dialog0 

regular - lembrando a aquisigk complexa do Banco Pinto e Sotto Mayor. 

A testernunha Eduardo Catroga explicou que o arguido Jardim Gonqalves 

tem uma postura 6tica e de defesa da sua instituigb e uma visgo estratkgica para o 

sector financeiro. 

Entende que o arguido foi o lider que revolucionou o sistema bancario 

portugues que com a nacionalizagio teve 16 anos de estagnagiio e de vicios 

acumulados e que niio tinha preparagio para o desafio da concorrencia. 

Explicou como o project0 BCP foi inovador e que teve ao leme um capitiio 

que levava o barco a bom porto a partir de uma oferta de servigos diferente para 

cada segment0 de mercado - foi wn banco de raiz que cresceu com via de 
755 



estrat6gia diferenciada com uma equipa e com um lider que tinha produtos e 

servigos adaptados a vhrios segmentos de mercado com desenvolvimento 

informiitico e autonomia de gestio face aos accionistas e que compreendeu que a 

globalizaggo estava af e ia atingir o sector banchrio - foi um "case study". 

Mais disse que atentos os seus conhecimentos das pessoas envolvidas no 

banco nas mesmas via preocupag6es 6ticas e sociais. 

Explicou que tem o arguido Filipe Pinhal como trabalhador, honesto e que 

tendo feito uma carreira brilhante foi um dos bragos direitos do arguido Jardim 

Gon~alves. 

A testemunha Rui Diniz explicou que a consultors de gestio para a qua1 

trabalhou de 96 a 2010 prestou servigos ao BCP de consultadoria estrathgica 

desde a origem do BCP e como este foi um "case study" pelo cariicter inovador 

nas abordagens e estratkgias consistentes e continuadas tendo uma 16gica de 

gestih de clientes segmentada corn a pirhnide de clientes com diferentes niveis de 

produtos, de formas de trabalhar e de gesttio bem como uma iirea de back ofice 

que langou a servi-banca. 

Mais explicou o desafio das aquisig6es de bancos feito pelo BCP e os 

imprevistos que provocou a nfvel de integragio de pessoas com culturas diferentes 

e de integragio de sistemas de inforrnaqiio e de redes. 

Disse que atentos os seus conhecimentos, entende que com a migragb 

podem-se perder dados de clientes e que a mesma 6 feita em period0 circunscrito 

de tempo e ainda que os dados originais no BCP ngo eram afectados com a 

migragfio. 

Explicou que tendo trabalhado com o mesmo, acha o arguido Antdnio 

Rodrigues experiente e com muita capacidade e conhecimento sendo reconhecido 

e respeitado enquanto que a nivel pessoal quer fazer mais e melhor e muito 

interessado em fazer avangar o banco mas muito cumpridor de regras 6ticas e 

regulamentares. 

Tendo acornpanhado o trabalho do arguido Christopher de Beck entende 

que este tem uma visb estratkgica e conhecimento do detalhe do dia-a-dia e que 

era uma das forgas motrizes do BCP sendo muito exigente enquanto que a nivel 

pessoal tinha transpargncia, abertura e que era leal e rigoroso - "era duro mas 

justo" - e que perante algo incorrect0 propunha a mudanga - era fiontal. 
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A testemunha Pedro Norton de Matos explicou que conhecendo o arguido 

Antbnio Rodrigues desde o tempo em que ambos foram alunos na Universidade k 

rigoroso, equilibrado, exigente e leal - um bom profissional que tambkm assim 6 

visto por outras pessoas. 

A testernunha Nuno Manuel Silva Amado explicou que conhece o arguido 

Antdnio Rodrigues desde 1975 quando ambos fiequentararn a Universidade como 

alunos e que o mesmo C muitissimo competente, rigoroso, cuidadoso e 

conhecedor de regras e principios do seu trabalho tendo o cuidado para matkrias 

que nio domine ter profissionais muito competentes -- esta visio k a que o 

mercado tambkm tem do arguido. 

A testemunha Paulo Fidalgo explicou que trabalhou no BCP de 

01.03.2001 ao m b  de Junho de 2010 na hea  de comunicagio e depois na irea de 

marketing, sendo titular do pelouro o Presidente e arguido Jardim Gon~alves e o 

alternante e arguido Filipe Pinhal. 

Explicou que ambos os arguidos acompanhavam o trabalho feito mas o 

Presidente validava a estratkgia e o arguido Filipe Pinhal o dia-a-dia, dando 

exemplo de "evento hcora" que foi a operagio "Rock in Rio". 

Mais explicou a reorganizagio da rede desde o ano de 2001 com o trabalho 

que tal envolveu bem como os escalaes de concessiio de crkdito desde a proposta 

pelas sucursais ou unidades de negbcio atk ao 4" escaliio de confirmagb com vista 

a execugiio em que o "administrador assinava depois de estar assinado" pois n b  

tinha razk  para duvidar do que estava feito antes - "o liltimo assinante tem de 

confiar". 

Partindo da sua experiencia profissional e pensando que a comunicagk k 

instrumental do negocio, a testemunha explicou perante a falta de UBO's das 17 

sociedades Cayman que haveria que resolver o problema pois nio h i  qualquer 

beneficio fazer alarme. 

Mais explicou a desproporgk de meios a que assistiu aquando da guerra 

de poder no BCP em que a arma foi a promessa e em que o arguido Filipe Pinhal 

fez um exercicio complicado que foi ser Presidente efectivo de um banco que nib 



pertencia a si mesmo e que ao centrar em si a recuperaqk da normalidade deu um 

exemplo de histoicismo mas que foi vitima da desproporgio de meios. 

Disse que o arguido Filipe Pinha16 inteligente e dotado de uma mem6ria 

fantastica e grande experihcia profissional - a semelhanga do arguido Jardim 

Gon~alves - conhecendo todas as Areas de neg6cio mas que tem o "chip do rigor e 

verdade" - o que nio 6 bom; tem um prego pois a verdade nio 6 bonita nem fica 

bem. 

Fazendo apelo a sua experidncia profissional e conhecimentos, a 

testemunha disse n b  conhecer uma intervengb das autoridades como a que viu 

sobretudo perante o respeito e colaboragio dos elementos do BCP - foi 

confiontado com a entrevista de Carlos Tavares revista "Sibado" a fls. 17895 

dos autos tendo explicado como o BCP reestruturou o sistema bancario portuguds 

com project0 de refbndaqio que foi um process0 gradual com gestfio de pormenor 

com langamento da marca BCP que se afirrnou em seis meses e que estando tudo 

a correr bem houve a ameaga do status quo e se aperceberam que o banco era 

maior do que as pessoas pensavam e o poder da instituigio assustou e seduziu 

tornando-se um instrumento A mio. 

Perante o depoimento desta testemunha, o arguido FiIipe Pinhal pediu 

para prestar declaragBes tendo explicado que na Assembleia de 28.05.2007 o 

inicio do conflito sobre o ponto 8 levado a Assembleia subscrito pel0 Conselho 

Geral de Supervis5o com consideraqh como uma aberragio o que estava no 

C6digo das Sociedades Comerciais e que tinha sido adoptado pela EDP e pel0 

BCP em que entidades quotadas com m6dulo dualista a Assembleia elegia com o 

Conselho Geral de Supervisio que nomeava o Conselho de Administragio. 

A EDP e o BCP introduziram excepgb - salvo se os estatutos previrem 

expressamente uma outra solugb. 

A contradigb foi notada imediatamente a p b  a alteragio dos estatutos do 

banco - os dois modelos equivaliam-se nascendo um reino com duas cortes e logo 

guerra. 

Esta aberragb devia acabar e alterar os estatutos, colocando modelo 

dualista na forma pura. 

Mas o accionista com 4% Jose Berardo veio dizer que o Engenheim 

Jardim Gon~alves queria mandar entiio langasse uma OPA tendo eclodido a 

guerra em Maio de 2007. 
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Em fim de Julho de 2007 havia uma proposta de Josk Berardo e Moniz 

Maia para destruir cinco Administradores - os que queriam a supervislo - que 

eram os arguidos Filipe Pinhal, Christopher de Beck, Antbnio Rodrigues, Albio 

Dias e Bastos Gomes. 

Mas houve accionistas que subscreveram outras propostas de valor 

equivalente a destituiqio dos cinco administradores que foram JosC Berardo, 

Manuel Fino, Bernardo Moniz da Maia, Filipe Botton, Pereira Coutinho e Vasco 

Pessanha como relata no seu livro mas que retiraram a proposta. 

A Assembleia continua a 27 de Agosto de 2007 e o arguido Paulo Teixeira 

Pinto resolve sair do banco, renuncia a 31.08.2007 e o Conselho Geral de 

Supervisio em 3 1 .OK2007 convida o arguido (Filipe Pinhal) como presidente do 

banco. 

Houve a proposta de fusio em fins de Setembro que complica a gestiio do 

banco e em Novembro o Governado Vitor Consthcio chama o arguido (Filipe 

Pinhal) para saber se a operacionalidade do banco estava em causa, tendo o 

arguido assegurado a operacionalidade e que o banco funcionava alheio a toda a 

turbul6ncia conhecida. 

Surgirarn as denhcias a 28.1 1.2007 ao Banco de Portugal e A CMVM e o 

arguido decidiu convocar uma Assembleia antecipada em 2008 para eleger nova 

administraqio no l o  dia possivel do novo ano - seria o dia 15 de Janeiro - para 

terrninar a guerra e recuperar a reputaqlo do banco, apresentando uma lista de 

consenso com duas pessoas do Conselho de Administraqio - arguidos Filipe 

Pinhal e Christopher de Beck - trCs directores da alta direcqfio para a 

administraqtio e ainda duas pessoas que vinham de fora do banco para dar sinal ao 

mercado - o arguido explicou aos opositores (a todos os opositores) e a Caixa 

Geral de Dep6sitos e a EDP assim como o fez ao Ministro das Finanqas e ao 

Governador do Banco de Portugal, ao Presidente da CMVM e outros como BPI, 

Banco Espirito Santo e Banco Privado PortuguCs. 

Houve press6es junto de autoridades (Ministro das Finanqas, Banco de 

Portugal e CMVM). 



Em 28.1 1.2007 houve as denlincias ao Banco de Portugal e ti CMVM e a 

1.12.2007 o jomal Expresso publica documentos do banco e fala das 17 

sociedades off-shores e no dia 21.12.2007 As 18 horas e 30 minutos (corn o 

expediente fechado) inicia-se uma reuniio no Banco de Portugal com Vitor 

Constfincio e accionistas opositores e ainda o representante da EURECO em que 

Vitor Consthcio informa que os arguidos Filipe Pinhal e Christopher de Beck 

poderiam niio ser idbneos saindo indigitado o Presidente do banco - Carlos 

Ferreira Presidente da Caixa Geral de Dep6sitos. 

0 arguido chama a atengiio para o insblito que 6 a vida de uma instituigio 

privada e o futuro do BCP ser decidido pelos seus concorrentes - Caixa Geral de 

Depbsitos e BPI e a EDP acha normal decidir assuntos do BCP assim mas pensa 

que nenhum avangava sem luz verde do Govemo da altura. 

Dia 21 de Dezembro As 18 horas e 30 minutos recebe no BCP a carta da 

CMVM que fala das conclus6es preliminares e concluiu pela pritica de actos 

graves e obriga o BCP a fazer urn comunicado ao mercado com transcrigiio das 

conclus6es preliminares da CMVM - o que nio foi obra do acaso. 

0 dia 21.1 2.2007 foi sexta-feira, dia 22.12 foi shbado, dia 23.12 foi 

domingo, 24.12 foi feriado para os banchios e o dia 25.12 foi Natal - quatro dias 

em que os 6rgiios legitimos do BCP estavam fora ou a comemorar o Natal - foi 

um plano dirigido por profissionais. 

0 s  accionistas na Assembleia Geral 201 2 substituiram - com votagb de 

98% - a Adrninistmgiio de 2008 tendo o Presidente da Assembleia - Menezes 

Cordeiro - dito que com a votagiio que houve niio se podia dizer que os 

accionistas MO sabem o que querem - 200712008 foi errado o que foi feito e 

quiseram corrigir o erro de Dezembro de 2007. 

A testemunha Vasco Rebelo de Andrade explicou que conhece o arguido 

Filipe Pinhal desde fins de 1995 de quem dependia profissionalmente. 

Explicou as suas fungdes num banco fiances que tinha contabilidade 

prbpria e que dialogava com o Centro Corporativo do BCP para consolidaqGo das 

contas para al6m de enviar as mesmas ao banco fiances e ao banco espanhol. 

Mais explicou como a situagiio de guerra no BCP afectou a motivaqiio pois 

cada urn dos administradores 6 urna referencia para os colaboradores. 

Do seu conhecimento do arguido Filipe Pinhal - que tern valores 6ticos e 

morais, sendo um pedagogo aberto e incentivador de contribuig6es de outros - 
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entende que a acusagiio que lhe C feita niio tem fimdamento "porque conhece" o 

arguido. 

A testemunha Carlos da Silva Costa explicou as h g 6 e s  de director da 

area internacional e cust6dia institutional que desempenhou no BCP desde 

Janeiro de 2000 a Margo de 2004 assim como os escalaes de concessiio de crkdito 

ponderando o risco, garantias, margem de manobra do banco, salvaguardando os 

interesses deste mas tendo em vista o que esth no regularnento. 

Mais explicou a importincia da boa fk no trabalho que estb feito para tris - 
disse que o banco niio t diferente de uma empresa de montagem de veiculos em 

que o opedrio que p6e o parafuso niio vai ver o trabalho para tras - no banco siio 

os papkis que circulam mas ha a auditoria e complaince: tem que seguir o mesmo 

seniio todos fazem tudo e a cadeia bloqueia. 

Explicou como analisava as propostas e dava parecer favortivel, enviando 

para o outro escaliio assim como disse que niio t precis0 saber quem eram os 

UBO's das sociedades off-shores pois o cliente n b  k decisivo para a operagiio - 

importa a natureza da operagiio e o mandato de gesth discricionh-io da carteira 

pois o risco t do banco e este sabe a idoneidade do cliente e a partir dai h i  a 

sociedade que gere. 

Disse que niio se apercebeu que eram 17 as sociedades off-shores Cayman 

nem que era 97% do crtdito Cayman nem pensa que quem estava acima 

perceberia - para a testemunha existiam as sociedades e niio as 17 sociedades e 

n5o tinha raziio para isolar estas sociedades das outras assim como t normal a 

concentraqib de risco, o padriio de crtdito nZo era exclusivo das sociedades, era 

possibilidade prevista no regulamento de crtdito. 

Confrontado com o documento de fls. 31046 - comunicado do Banco de 

Portugal - explicou a interpretaqiio niio totalmente certa com a letra das 

disposig6es apliciveis e a necessidade de alinhar pdticas com a melhor pratica. 

Viu os documentos de fls. 592 verso, 593 e 594 dos autos mas niio 

conseguiu encontrar a originagio da operaqib embora admit. na direcgiio com 

investidores. 



No exercicio das suas fung6es explicou que reportava ao arguido 

Christopher de Beck e que este nb tinha informagio diferente daquela que ele 

prbprio tinha que constava do seu parecer assim como explicou que aquele 

arguido nib esteve na originagio da operagb nem condicionou o seu parecer pois 

6 frontal e tem um "espirito germ&nicoY' assim como uma agenda 

sobrecarregadissima com pelouros da Area intemacional como por exemplo a 

opera@ da Pol6nia tendo que viajar muito. 

Mais disse que nio reportava ao arguido Antbnio Castro Henriques. 

Explicou tambkm perante o documento de fls. 283 dos autos com 

assinaturas dos arguidos Christopher de Beck e Antbnio Castro Henriques (para 

alkm da sua pr6pria assinatura) que sendo o primeiro responsive1 da Area 

intemacional e outra constaria pela necessidade de duas assinaturas. 

Foi confrontado com os documentos de fls. 592 verso e 593 dos autos e 

disse que para a renovagio apenas tinha esse documento, reconhecendo ser 

impossivel fazer anblise corn os dados que constam das propostas de crkdito, 

tendo de tomar como boas as informag6es que lhe eram dadas tal como quem 

estivesse no final da linha de crkdito a aparafusar e antes do parafuso vai 

desmontar o carro todo e ver o que foi feito para trhs. 

Disse que ficaria surpreendido se soubesse que houvesse "curto- 

circuitagem de hierarquias" - saltar escal6es. 

Mais disse que saltar hierarquias n b  6 apenas urn problema disciplinar: 6 

urn problema de controlos de gestio. 

Disse que nunca pediu "para baixo" os documentos (por exemplo o 

mandato de gestio) e admitiu que havia propostas que vinham da DRI mas disse 

que o arguido Miguel Magalhies Duarte nio lhe falou para concessio de crkdito 

nem ningukm da DRI. 

Ainda disse que os crkditos de n2o residentes eram todos tratados da 

mesma forma, fossem de EUA fossem de Cayman. 

Explicou que haviam dois directores que dependiam de si e que variaram 

ao longo do tempo - foram Gaioso Henriques e Monteiro Gomes. 

Afirmou que n2o hh subjectividade nas provisijes, pode k haver diferentes 

interpreta@es. 

Apbs a testemunha Carlos Costa ter prestado declaragijes, o arguido 

Christopher de Beck disse que queria prestar declarq6es e explicou que os vhios 
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escalaes na pratica deveriam intervir mas que niio era obrigatorio - dando os 

exemplos das fkrias de director intemacional ou quando estava doente - e que ha 

operaqaes em que niio intervem todos mas que ele pessoalmente sentia-se muito 

conforthel com a intervenqb de todos. 

Mais disse que receber a informaqiio de colaborador sem director niio ha 

quebra de hierarquia: ha quebra de comando. 

0 arguido Filipe Pinhal explicou que ha tres grupos de informaqiio: a 

obrigat6ria em obediencia a normas legais, a de rotina que circula em observhcia 

a normativos intemos do banco e a de gestiio de cada responsavel no seu posto 

produz informaqiio para a sua cadeia hierarquica - pensa que sera o caso do mail 

do responsavel da DRI. 

A testernunha Pedro Seixas Vale explicou que conhece o arguido Filipe 

Pinhal desde o serviqo militar obrigatorio em 1970 na Marinha e que foram 

arnbos assistentes na Faculdade, tendo-o como de enorme competencia e 

idoneidade e determinaqiio: 6 frontal, transparente, dedicado e ligado is pessoas. 

Tarnbkm 6 leal e tem valores designadamente de respeito pelas pessoas e 

instituiqaes. 

A testemunha Antdnio Henriques de Pinho Cardrlo explicou as suas 

funqaes no BCP de 1990 at6 2002 e que conhecia o arguido Filipe Pinhal tendo-o 

como competente, dedicado, honesto, zelador da instituiqiio e dialogante, niio 

compactuando com situaqaes ilegais. 

Tendo elaborado o regularnento de credit0 do banco explicou os quatro 

escalaes de concessiio de crkdito assim como o financiamento i s  sociedades off- 

shores para compra de titulos de bolsa com colateral inicial de 110% e depois 

reduzido a 100% desde caucionado pelo titulo BCP assim como niio conhecia os 

seus UBO's pois interessava o patrirnonio e depois as garantias. 

Explicou o papel dos administradores do BCP na concessiio de crkdito que 

qualificou como urn process0 de confianqa em que as pessoas que estavam no 

circuit0 erarn competentes e que interpretavam a Lei, o Regulamento e ditarnes do 

banco dando um exemplo: Carlos Costa era uma pessoa de confian~a. 



Disse ironicamente que o arguido Christopher de Beck "estava sempre 

ausente a passear" sempre a h d a r  bancos. 

Explicou como procedia nos seus pareceres de cr6dito em que tendo 

duvidas punha umpost it para o seguinte mas optava sempre por urn lado embora 

colocasse no ditopost it que "eu decidi desta maneira mas veja la isso bem" - ele 

fazia assim mas niio sabe como era com os colegas. 

Disse que reportou aos arguidos Alipio Dias, Antdnio Castro Hennques e a 

Rui Barata mas que este ultimo perdia muito tempo a ver tudo e vendo tudo assim 

niio se concedia cddito. 

Explicou que havendo pressa na decisiio manifestada pel0 director 

comercial, sendo urna operaqb simples e garantida, dispensava escalties - ia 

directamente para ele ou para o ultimo responsdvel de acordo com o tipo de 

crkdito - disse que o salto de escalaes acontecia mas niio era a regra. 

Conhecendo Miguel Pauphio disse que ele 6 "muito senhor do seu nariz 

para ser testa de ferro do BCP". 

Explicou como era feita a contabilidade no Centro Corporative e que tinha 

urn responsdvel muito competente para alkm das contas serem auditadas por 

auditores extemos e intemo e verificadas pel0 Conselho Fiscal. 

Disse que o arguido Christopher de Beck sempre actuou de foma ktica e 

responsdvel assim como o arguido Alipio Dias 6 uma pessoa diligentissima e 

competente com longa experihcia banchria. 

A testemunha Antdnio Pais Agostinho Homem explicou que conhece o 

arguido Filipe PinhaZ ha muitos anos sendo shio, inteligente e culto. 

A testemunha Josk Pedro Fazenda Martins explicou as funqties que 

desempenhou de 1994 a 2011 na CMVM designadamente de director de 

Mercados Emitentes tendo contact0 com a denhcia do BPI no ambit0 de acqties 

proprias do BCP e partes relacionadas. 

Apos esta denhcia surgiram as sociedades off-shores no b b i t o  da analise 

e com a colaboraqlo do BCP ao mesmo tempo que surgiam noticias nos jomais de 

acq8es proprias. 

Disse claramente que teve instru~ties verbais do Conselho - directamente 

de Carlos Tavares - para fazer a acqiio de supervisk - "a ordem foi: vejam estas 

questties, vejam as noticias e aprofundem a acqZo" - em finais de 

Novembro/Dezembro de 2004. 
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Explicou que o BCP entregou documentos que lhe permitiram ter uma 

primeira panorhica - o que foi perto de Dezembro: uma ou duas semanas antes 

do Natal - que o banco fez o comunicado por indicaglo da CMVM. 

Mais explicou que os dados foram trabalhados em I5 dias - com a 

colaboraglo do BCP com entrega de documentos com noticias que fervilhavam - 

com este ambiente todo foi feito o relatorio em que foi detectado com analise dos 

documentos os tres UBO's tgm assungiio de dividas com entrega de activos com 

comisslo do banco, indicio de que n60 ha assunglo de dividas mas havia duvidas 

nos juristas quanto as off-shores de Gois Ferreira. 

0 trabalho foi depois para vertente imobiliAria e em JaneiroFevereiro 15 

que perceberam a situaqlo das off-shores pois ate entio tinham uma ideia muito 

vaga, tendo inclusivamente ido ao Algarve - explicou que e uma imagem que viio 

construindo desde Dezembro a JaneiroFevereiro. 

Explicou que teve uma colaboraglo muito boa, optima, do BCP tendo 

falado corn a Administraglo designadamente com os arguidos Filipe Pinhal e 

Antdnio Rodrigues que logo na fase inicial lhe disseram "peqa que o banco 

entrega" e a direcglo de auditoria fazia-o: bastava fazer pedidos e os documentos 

apareciam. 

Mais explicou como a CMVM trabalhava em comit6 corn equipa com 

varias pessoas incluindo do departamento de intermediagiio financeira enquanto a 

irea juridica era para fazer notificaqbes. 

Disse que o projecto de carta de 21 deve ter sido ele a expor o assunto em 

reunifo alargada e que os documentos estavam em bruto - folhas excel1 corn as 

contas e niio havia nada escrito - circulando o projecto de carta pelas pessoas. 

No Slmbito da acgiio de supervislo com inicio em Novembro de 2007, a 

testernunha teve que perceber "a historia" pois havia muitas duvidas: como t que 

as off-shores surgirarn e quem 6 que as fez surgir. 

A genese da supervisk foram as acgbes prdprias e o pedido de lista das 

que tinha off-shores. 

Foram notificadas pessoas - um leque vasto de pessoas. 



A testemunha compreendeu que havia crkdito e gestiio das off-shores: 

Cayman geria as off-shores e havia uma hierarquia para a concessio de crkdito. 

Teve que notificar pessoas da Area intemacional para saber a diferenqa 

entre as off-shores G6is Ferreira e as outras e a intervenqb de pessoas assim 

como havia dhvidas na Area imobiliaria. 

Ouviram administradores do banco - arguidos Alipio Dias e Antbnio 

Caslro Henriques - assim como ouviram Miguel PaupCrio e G6is Ferreira. 

No crkdito, fizeram a selecqio das pessoas pois havia critbios 

hierirquicos, optando por ouvir as que mais intervieram: Pita Ferraz, pessoas da 

cadeia intemkdia e administradores. 

Mas disse que andavam um pouco is apalpadelas: viam documentos e 

ouviam pessoas. 

Ouviram Helena Soares Carneiro que "aparecia muito" assim como foram 

ouvidos Antdnio Castro Henriques (que depois foi administrador) e Libano 

Monteiro que era administrador. 

A testemunha nio se recorda dos critkrios mas n k  ouviu o arguido Jardim 

Gon~alves "porque nio aparecia nos documentos" enquanto o arguido Antbnio 

Castro Henriques aparecia nos documentos assim como ouviu o arguido Alipio 

Dias. 

Explicou que "a preocupqb era construir um caso a partir dos 

documentos: temos um documento e temos que ver as regras em causa quanto a 

infomqio  financeira; a preocupqh era muito de perceber o caso: qua1 o 

contorno do caso" - o arguido Alipio Dias interveio na parte de uma secqlo de 

crkditos de valor muito elevado vendido por urn valor muito reduzido e queriam 

perceber e por isso nlo falaram com o arguido Jardim Gon~alves - a quantidade 

de pessoas dos documentos era grande e havia uma selecqio assim nio ouviram o 

Presidente nem o Vice-Presidente nem o CFO. 

"Construiram o caso e escolheram as pessoas", percebendo que havia 

funcionamento por pelouros com 2 administradores que assinavam e que pediam 

aos colegas que ajudassem. 

"A acqio foi sendo construida porque havia muitos factos e nio havia 

plano de supervisgo, ia-se construindo o caminho caminhando - mCtodo: tentativa 

e recuo". 
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Nas audigces estavam presentes os trbs directores e Eduardo Damhsio que 

era especialista em contabilidade e auditoria - mas niio estavarn presentes os dois 

Mandathios da CMVM presentes na audibncia de julgamento - sendo feitos 

registos fonogrhficos mas sem transcriggo - a testemunha lembra-se que ouviu 

falar que a transcrigk foi feita no contencioso e de Alexandre Veiga defender que 

tinham que ser transcritas para serem incorporadas no processo. 

Ficou tudo a guarda do departamento da testemunha e depois foi remetido 

para o departamento do contencioso. 

Referiu que houve denhcia do BPI, pressiio da comunicagiio social e 

investigaqties is partes relacionadas assim como se lembra da entrega da denhcia 

por JosC Berardo na CMVM com documentos e de no dia 11 de Dezembro o 

mesmo ter entregue um aditamento e mais documentos mas acha a denhcia 

fiagrnentibia - meia dlizia de papeis sem quadro global - e que dava a ideia que 

os documentos foram seleccionados e que a CMVM ji os tinha. 

Explicou que se em Julho de 2008 Carlos Tavares faz referencia ao 

processo de contra-ordenagiio em curso quando ainda decorria a supervisZo 

"temos que pensar que 6 economista e ternos que Ihe dar o desconto". 

A testemunha explicou que a supervisiio tem finalidades prdprias e 

preventivas e o control0 de contas 6 esot6rico mas no temo final da rnesma ou 

s k  levantados aspectos que carecem de correcgiio e enfio ouve-se o visado e 

tiram-se conclus6es ou C uma acqgo ad hoc e atipica como a do BCP para 

descobrir off-shores e faz-se o relatdrio final de supervisiio - mas niio se faz a 

audiqiio - e o processo transita para o contencioso. 

Explicou os objectives que constarn do documento de fls. 12552 e 

seguintes dos autos. 

Disse que o relatdrio e registos fonogrhficos foram entregues ao 

contencioso da CMVM, tendo respondido a inheras  questaes que lhe foram 

colocadas por pessoas daquele departamento. 

Confrontado corn os documentos de fls. 12579 verso e 12580 explicou que 

o relat6rio quanto A pessoa colectiva era esmagador mas que quanto As pessoas 

singulares havia que averiguar. 
767 



Mais disse que o relat6rio n b  foi comunicado ao supervisionado porque 

nfo era um relat6rio normal. 

Confrontado com fls. 32583 disse que nfo havia diliggncias para al6m das 

dele assim como nfo sabe se as denhcias de Jose Berardo foram na pasta da 

supervisb mas acha 16gico que estivessem no processo de supervisfo tal como 

pensa que n b  foram destruidas. 

Explicando quem decide o que fica no processo de supervisfo ou na pasta 

disse que nfo h i  uma decisb e que o t6cnico vai recolhendo e juntando. 

Confrontado com os documentos de fls. 25 13 e 25 14 explicou que a acgb 

de supervisfo prosseguia e a CMVM retirava conclusaes preliminares. 

Explicou que a decisfo de gravqfo de depoimentos foi dele contando o 

problema da gravaqb das declaragaes do arguido Antdnio Castro Henriques em 

que se esqueceu de gravar assim como ouviu a gravaqb do depoimento deste 

arguido em que se ouve a testemunha dizer que vai desligar depois do arguido lhe 

perguntar em que qualidade 6 que ia ser ouvido. 

Mais precisou que no comitb intervieram Alexandre Veiga, Frederico 

Costa Pinto e Helena Pina. 

Explicou que nfo ouviu Carlos Costa ou o arguido Christopher de Beck 

pois a decisb de ouvir as pessoas foi tomada em h n g b  do que foi recolhido: 

houve um juizo de efichcia. 

Assim como explicou que resultou dos docurnentos e depoimentos que as 

off-shores eram veiculos pilotados pel0 banco e o seu beneficihio n b  tinha risco 

ou beneficio economico. 

A testemunha nib se lembra se telefonou ao arguido Al$io Dias para o 

convocar a prestar declaraqaes ou se foi um telefonema de algukm do Conselho 

Directivo mas lembra-se que foi a entrevista do arguido ao Jornal de Neg6cios 

que precipitou a sua ida A CMVM e que este teve intervengfo na resolugfo do 

problema das off-shores e ainda que foi muito conversador, ajudando imenso 

sobre todas as mathias. 

Ouviu igualmente o arguido Miguel Mugalhiies Duarte ficando com a 

convicgk de que em 2001 foi para a DRI e que seguiu procedimentos jh em 

marcha: sabia que havia procedimentos que assumiu: em 2000 isto jh era feito e o 

arguido Miguel Duarte s6 entrou em 2001 e assurniu-0s. 
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Explicou que investigodapurou factos mas niio fez a imputqiio directa a 

pessoas e que quem decide quem 6 acusado 6 o Conselho Directive sobre proposta 

do Contencioso mas o Conselho acompanha a acqiio de supervisiio. 

Explicou que n b  15 comum um comunicado do tipo do de 21.12.2007 e 

que deve ter havido informaqlo a nivel de contas que suscitavam a questiio na 

opiniiio publica se revelavarn imparidades e que niio se pode deixar no mercado a 

ideia de que 6 apenas uma questiio de contas quando pode haver mais. 

Mais explicou que niio numerou o processo "porque as coisas eram 

acumuladas no dossier". 

Explicou que ouviu o arguido Luis Neto Gomes e que havia a convicqiio de 

que os conhecimentos profundos em matkria financeira deste arguido foram 

utilizados embora o mesmo niio conste do quadro do relatbrio. 

0 arguido Miguel Magalhies Duarte apos a inquiriqiio desta testemunha 

pediu para prestar declaragties e explicou que foi urn dos ouvidos pela CMVM e 

que de 2001 a 2007 foi o representante do BCP na CMVM sobre vdrios assuntos 

tendo sido recebido por duas pessoas entre as quais a testemunha Fazenda Martins 

mas que recebia antes uma carta e davam-lhe as declaragaes. 

Em fins de Dezembro de 2007 recebeu urn telefonema do colega da 

Auditoria a dizer-lhe que Mdrio Neves Ihe pedia para ir i CMVM. 

No dia 03.01.2008 as 17 horas e 30 minutos Fazenda Martins vai recebblo 

ao hall e vai para o 5" andar quando antes ia para o r6s-do-chiio havendo urn 

director, dois subdirectores e um t6cnico de contabilidade, tendo-lhe sido pedida 

autorizqiio para gravar, foi-lhe perguntado se tinha acompanhado o que tinha 

saido nos jornais - as off-shores BCP e que Berardo diz isto e aquilo - com teor 

igual ao do Banco de Portugal e no mesmo tom equisitorial. 

A ida i CMVM, a forma de convocqiio, o local para onde foi, as pessoas 

que o receberarn e o teor/conteudo e as declaraqties da testemunha Fazenda 

Martins em audiencia de julgarnento levam-no a pensar que a abertura do 

processo foi do Presidente da CMVM que pediu para construir um caso - dai o 

andar k apalpadelas e o contrabando de provas CMVM/Banco de Portugal com o 



exemplo da prova que C dito que consta do process0 e que chega dias depois - hP 

urn jufzo prCvio e intencionalidade prCvia. 

A testernunha Luls Antdnio do Carmo Benedito explicou corno fez a 

avaliaqio do projecto "Baia de Luanda" a pedido de Miguel Paupkrio, 

Administrador da Edificios Atlhtico, tendo ido a Luanda e feito contactos corn 

advogados e engenheiros. 

Explicou que era um projecto com kea bruta de construqlo acirna do solo 

muito grande mas que nlo havia custos das infra-estruturas e n h  entrou corn 

esses custos, partindo do pressuposto de que tudo estava feito. 

Disse que fez o valor para a parcela A, deu um period0 de 6 meses para 

aprovaqio de projectos da parcela A, 2 anos para desenvolvimento e construqlo e 

6 anos para venda, obtendo o valor de 1026 dblares por metro quadrado de 

construqlo acirna do solo e aquele valor seria valor mCdio idihtico para todas as 

parcelas chegando a um valor dos imbveis de 705 dblares por metro quadrado 

acima do solo e a urn valor de 860 e tal rnilh6es de dblares de valor das sete 

parcelas de terreno corn os pressupostos supra referidos. 

Explicou que os terrenos eram escassos tendo visto um terreno com 

armazkns velhos de 567 dblares o metro quadrado acima do solo pel0 que o valor 

que deu pareceu-lhe urn valor adequado para o projecto. 

Anos depois - seis anos depois - tern a noqgo do projecto de acordo corn o 

que 1C e acha que tern evoluido bastante. 

Explicou que fez trCs avaliaqbes pedidas por Miguel PaupCrio e pel0 

Millenium BCP assim como confrontado corn os documentos de fls. 2683 e 2658 

explicou os nove pressupostos da avaliaqiio. 

A testernunha Raril Galamba de Oliveira explicou que conhece o arguido 

Christopher de Beck desde que trabalhou no BCP sendo o arguido da Area 

intemacional corn iniuneras viagens a diversos pafses designadamente Polbnia, 

GrCcia, Turquia e RornCnia onde o Banco teve instalaqees. 

Disse que o arguido C um lider muito forte e corn vislo de fbturo: "algukrn 

que empurrava as coisas para a fiente" e que ouvia as pessoas - a testernunha 

disse que tem muito respeito profissional pel0 arguido. 

Mais disse que o arguido tern pontos de vista prbprios, C frontal e pouco 

politico ou direct0 (diz sernpre o que pensa) - C honesto e rnuito fianco e muito 

exigente - 6 uma pessoa de carkter e de fazer o que t certo. 
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Se o BCP foi urn "case study" , a testemunha disse que o arguido Beck deu 

o seu contributo porque foi muito central na estratkgia do sistema do banco pois a 

forma como os sistemas foram montados foi muito inovadora. 

A testemunha Joiio Manuel Ramos Moreira explicou que foi o arguido 

Christopher de Beck que lhe fez o convite entrar para os quadros do BCP - 

convite que aceitou tendo abandonado a reforma de 27 anos com urn aumento de 

vencimento que n b  chegou a 30% mas ficou no banco at6 Julho de 2008. 

Disse que as operaqdes no estrangeiro eram coordenadas pel0 arguido 

Christopher de Beck tendo este a Area da informbtica, tendo sido sua a opqiio pel0 

sistema informhtico hardware e por montar a mhuina operational que suportou o 

arranque e o crescimento do banco - o arguido teve a hrea informhtica a de 

operagdes internacionais. 

Tendo conhecimento direct0 pois foi administrador at6 Outubro de 201 1, a 

testemunha explicou que o BCP recebeu a Baia de Luanda em dagiio em 

cumprimento de cliente que tinha crkdito e que entregou a Comercial Imobilibria 

onde estava integrado a Baia de Luanda - mais esclareceu que o cliente 6 Miguel 

Paupkrio. 

Disse que o BCP foi o financiador inicial do projecto, recebendo como 

contrapartida o resultado do desassoreamento com espagos na baia que eram os 

beneficios dos investidores. 

Explicou que o orgamento inicial em 200612007 era de 12011 30 milhdes de 

dblares que se mostrou curto e a contrapartida de 5301540 mil metros quadrados 

para construgh em Area aprovada, em principio, de 1 milhb e 200 mil metros de 

construqiio. 

0 s  terrenos fomm avaliados por trgs empresas sendo a mais baixa de 850 

milh6es de dblares. 

A testemunha disse que o BCP assumiu o projecto da Baia de Luanda na 

sua integralidade corn cautelas devido ao mesmo ser no pais que era e que niio 

conhecia os parceiros locais mas que alienou a participagiio por mz6es de parceria 

pois os interesses angolanos eram muitos (a SONANGOL "obrigou" o BCP a dar- 

lhe maior participaggo) e recebeu 100 milh6es de dblares por parte significativa 
77 1 



tendo sido com 10% do negbcio mas teriio existido outras contrapartidas 

designadarnente entrada noutros bancos angolanos. 

Mais disse que o projecto corria o risco de niio andar se n h  houvesse 

maior participaqiio das entidades angolanas. 

Esclareceu que conhece Miguel Paup6rio - tendo ficado surpreso com a 

sua saida do BCP mas que o mesmo lhe disse que queria dar outro rum0 A vida. 

Conhecendo o arguido Christopher de Beck ha cerca de 42 anos, a 

testemunha disse que ele niio 6 nenhum "yes man" e que se o BCP foi um "case 

study" tal deve-se a trCs pessoas que corporizararn o projecto e que s b  os 

arguidos Jardim Gonqalves, Christopher de Beck (na mhquina administrativa e 

informitica bem como na banca de investimentos) e Filipe Pinhal (que criou a 

Nova Rede e que assinou o concurso com Carlos Cruz para relanqa-la). 

Confrontado com o documento de fls. 2765, a testemunha viu que a 

escritura de aumento de capital foi feita nas instalaqBes do BCP e disse que h a  

Pina Cabral em 2004 estava na secretaria-geral do BCP com o arguido Paulo 

Teixeira Pinto. 

Tendo-lhe sido pedido um chlculo, a testemunha disse que o retalho 

domkstico apbs a fisiiolaquisiqBes pel0 BCP teria 30% dos funcionArios, 60 a 

70% dos recursos captados e 98% dos balcBes. 

A testemunha Joa'o Luis Ramalho Talone disse que tendo entrado para o 

BCP em Abril de 1987 como director central e saido em 3 1.0 1.2002 conhece o 

arguido Christopher de Beck considerando-o "uma forqa da natureza" muito 

ligado a vhias hreas sobretudo informitica e intemacional. 

Explicou como existiam os pontos A, B e C nas reuniBes do Conselho de 

Administraqiio sendo os primeiros analisados e discutidos em detalhe, os 

segundos tinham aniilise variiivel e iam para ratificaqiio quando o colega queria 

dar algurna explicagb e os ultimos de carhter adrninistrativo tipo procuraqBes. 

Mais disse que quanto aos pontos B o normal era niio haver discussiio. 

Quanto L assinaturas, a testemunha disse que a segunda era de confianqa 

em relagb A do pelouro que estava na operagiio e explicava, em sintese, o que 

estava em causa e se havia algurna questiio relevante que comunicasse ao 2" 

administrador - no seu entendimento dependia da operaqzo e do feitio do 

administrador. 
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Disse que se passou da credibilidade pessoal do banqueiro para hoje com 

50 assinaturas em que ningukm assume riscos o que se relaciona com a confianqa 

que se deu a quem nib a merecia num context0 diferente mas entende que a 

confianqa C essencial em qualquer instituiqiio designadarnente num banco. 

Explicou que no tempo em que estavam sete pessoas na administraqiio e 

que todas sabiam bastante de contabilidade (banciu-ia e financeira) as contas eram 

analisadas com profhdidade e com colocaqb de perguntas que envolviam 

respostas que niio podiam ser dadas de imediato e que eram colocadas por todas as 

pessoas incluindo o arguido Christopher de Beck com quem a testemunha discutia 

muito pois aquele sempre perguntou o que niio entendia. 

As pessoas pediam o teste estatistico das provisaes e nunca aprovararn de 

cruz, vendo as contas individuais de cada empresa do grupo e depois a 

consolidagiio final do grupo - era urn exercicio com profissionalismo e bastante 

rigor. 

A testemunha disse que o arguido Christopher de Beck foi a pessoa com 

quem mais discuss6es teve e que fazia muitas perguntas pois era muito correcto, 

rigoroso, transparente - porque diz o que pensa - e leal. 

Disse que o arguido Christopher de Beck niio C um "yes man" e pel0 que 

conhece deste a acusq20 da CMVM niio faz sentido. 

Mais disse que a maioria do Conselho de Administraqiio sabia 

prohdamente de contabilidade bancaria e financeira e nunca no BCP as contas 

foram assinadas de cruz. 

Mais explicou que o Conselho de Administraqiio tinha mecanismos de 

controle das contas e seguia as melhores priticas, tendo a auditoria interna central 

do grupo, o auditor externo e respondia ao regulador - ou seja ao Banco de 

Portugal no caso do banco e ao ISP no caso dos seguros. 

Explicou que na anilise do crkdito h i  que ver se as provisaes para o 

crkdito vencido estiio bem calculadas e que fazer a anglise agregada da maturidade 

do crkdito como grupo e a maturidade dos recursos captados para dar a terceiros a 

informaqBo de que havia equilibria entre uma coisa e outro. 



A testemunha Maria Manuela Dias Ferreira Leite explicou que conhece 

profissionalmente o arguido Alrjlio Dias desde que este foi Secrethio de Estado 

das Finangas do Professor Cavaco Silva e que o mesmo C extremamente rigoroso, 

muito perfeccionista e dedicado ao trabalho - muito competente nas Areas que lhe 

eram atribuidas. 

Disse que o arguido C extremamente afAvel e colaborador - C companheiro 

dos seus colaboradores. 

Mais explicou que como qualquer ser humano pode cometer erros - e 

comete - mas C muito honesto e nfo o faz com intenqfo. 

A testemunha disse que nfo lhe passa pela cabeqa que a negligencia fosse 

a atitude do arguido; pel0 contrArio ele C muito perfeccionista e aquele C o tip0 de 

imagem que nfo se ajusta 51 ideia que tem do arguido e que corresponde com o 

perfil de honestidade do mesmo - mais disse que o arguido C honesto, capaz e 

competente. 

A testemunha Maria Manuela Reis explicou que teve contacto 

profissional com o arguido Alrjlio Dias quando esteve a trabalhar na direcgfo de 

crkdito e na direcgb comercial Norte sendo um Administrador muito presente e 

muito pr6ximo dos responsAveis directos - tendo durante cerca de sete anos 

contactos directos e regulares com o arguido - mas que nfo falou com este sobre 

sociedades off-shores assim como ele nfo teve contacto com a Area imobilikria 

nem com o Engenheiro Miguel PaupCrio. 

Porque o arguido falou diversas vezes com a testemunha, esta disse que 

Alrjlio Dias era um grande defensor do investimento em Angola e Mogambique 

desde o tempo em que trabalhou no Totta, tendo-o ouvido dizer que se devia ir 

para Angola depressa e a toda a forqa. 

Mais disse que o arguido Alrjlio Dias nfo teve intervenqh na elaboraqfo 

de contas pois estas passavam "por vhias mfos desde contabilidade a auditores e 

os Administradores n h  elaboravam contas". 

Em relagh aos reguladores, a testemunha disse que o arguido Alrjlio Dias 

era de enorme respeito e o arguido via toda a legislagb e fotocopiava-a - boletins, 

circulares e cartas de recomendaq6es - e chamava a atengfo aos directores, tendo 

muita atengiio na actualizagh dos mesmos. 
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Mais explicou que o arguido Alrlpio Dias era muito disponivel e tinha um 

ritmo de trabalho invulgar - trabalhava muitas horas e ligava telefonicamente a 

testernunha atk aos fins-de-semana ou entZo as 1 1 horas da noite. 

A testemunha explicou ainda que pertencia ao 3" escaliio pel0 que fazia a 

analise e decisgo da proposta do comercial (que depois transitava para o analista 

de credit0 - que era um economista) e decidia mas se ngo tinha cornpetencia fazia 

um parecer (corn a sua opinigo) para o 4" escalgo onde teria as assinaturas de dois 

adrninistradores sendo a 2" assinatura por solidariedade. 

Mais disse que o arguido Alrlpio Dias interessava-se pela substiincia da 

operaqiio atk porque sabia muito do comercial. 

A testemunha Manuel de Quina Vaz explicou que teve contacto 

profissional com o arguido Albio Dias quando desernpenhou funq6es comerciais 

e na direcqb de recuperaqgo de crkdito sendo este arguido o responsive1 pela 

segregqfio entre proposta/analise de crkdito no negocio domkstico em que havia a 

separqgo da promoqiio de crkdito e a Area que analisava a proposta sem contacto 

com o cliente. 

A testemunha nib falou com o arguido sobre sociedades off-shores e disse 

que este niio teve contacto com a area imobiliiria nem com o Engenheiro Miguel 

PaupCrio mas explicou que tinha avaliaqces de im6veis em da@o em 

cumprimento tendo contacto corn o Administrador Cardoso e Silva. 

Tendo tido conversas com o arguido Alrlpio Dias, a testernunha disse que 

este era defensor do investimento portugues em Angola sendo defensor e critic0 

do atraso do investimento do BCP pois dizia que a concorr6ncia estava a ganhar 

tempo - a testemunha disse que o mercado e o tempo veio a dar razgo ao arguido. 

Disse que o arguido defendia urn investimento de banca comercial - urn 

banco comercial. 

Mais disse que o arguido Alrlpio Dias ngo tinha intervenqgo nas contas e 

que estas eram centralizadas no Centro Corporativo no sentido de que eram 

consolidadas e que Nogueira Chaves era director da Contabilidade. 

Em relaqb ao regulador, a testemunha disse que o arguido Albio Dias 

tinha atitude de respeito e que acompanhava designadarnente os boletins do Banco 
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de Portugal, chegando a assinalar os temas importantes que ai se encontravam e 

chamava a atenqio io testemunha para esses temas - disse que aconteceu-lhe 

chegar io sua secretiiria e ter 18 o boletim ou e n t b  seleccionava o tema de 

interesse. 

A testemunha disse que o arguido Albio Dias dedicava ao Banco muito 

para al6m do tempo normal, saindo b 1 1  horas da noite e chegando a "abrir o 

banco ao sibado" para clientes de recuperaqio tendo dado os exemplos de 

recuperaqaes do Banco Pinto Magalhies e do Fernandes de Magalhies que tinharn 

as assinaturas do arguido Alipio Dias e da testemunha. 

Tendo trabalhado com outros Administradores, a testemunha disse que o 

arguido Alllpio Dias em relaqio ii dedicagio io empresa e ao negbcio estava muito 

acima. 

A testemunha Paulo Pimenta Santos explicou que trabalhou corn o 

arguido Alllpio Dias no BCP e disse que este 6 uma pessoa dedicada, exigente e 

disponivel sendo defensor do investimento da instituiqiio em Africa com abertura 

de uma sucursal. 

Mais explicou o trabalho do arguido Alllpio Dias na recuperaqio de 

cr6ditos e cessiio de cr6ditos ma1 parados tendo uma vantagem fiscal com reduqio 

da matkria colectivel e reduqio de impostos. 

A testemunha Joaquim Josd Leite de Castro Fraga 6 responshvel do 

Departamento de Sistemas de Seguranqa do BCP e explicou como 6 feito o acesso 

informbtico is contas com a formulagio de urn pedido pel0 prbprio A sua 

hierarquia que dando autorizaqiio era comunicado ii testemunha. 

Mais disse que o arguido Miguel MagalhZes Duarte solicitou-lhe 

informaqio sobre a existgncia de um pedido para saber se havia um pedido seu de 

acesso b contas da companhia 30 e da companhia 50 e se o mesmo lhe tinha sido 

concedido tendo a testemunha respondido no documento de fls. 17736 que o 

arguido nio pediu o acesso nem este lhe foi dado pel0 que n b  tinha acesso b 

contas das supra identificadas desde 2002 - data do arquivo mais antigo que 

existe no Departamento da testemunha. 

A testemunha explicou que a atribuiq?lo de acessos 6 da responsabilidade 

da kea de seguranqa corn base no principio que existe no Banco de "need to 

know" e "need to do ", ou seja, 6 atribuido se necesshrio saber e fazer. 
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Mais explicou que se o arguido Miguel Magalhies Duarte niio tinha 

acesso informatico As contas, niio teria acesso ds contas e sem acesso a estas niio 

pode movimenti-las pois as "coisas estiio encadeadas: se uma porta niio se abre 

as outras tambkm niio". 

Confrontado pel0 Mandathrio da CMVM de que o arguido Miguel 

Magalhies Duarte iniciou finq6es como director da DRI em Junho de 2001 a 

testemunha disse que fez a pesquisa e respondeu a partir do arquivo de que 

dispunha e que informava por escrito o resultado das averiguaqbes. 

Ainda explicou que o Banco de Portugal pedia acesso mas esse pedido era 

feito atraves da Direcgb de Auditoria do Banco e ele/testemunha dava acesso por 

determinado periodo. 

A testemunha Carlos Tavares da Silva explicou que v6 as noticias dos 

jornais diiirios e semanais, havendo um sector na CMVM que recorta as noticias 

relevantes. 

Confrontado com o facto de a 6 de Dezembro de 2007 Jose Berardo ter 

entregue uma denhcia com documentos disse que ele esteve nos serviqos mas 

que nib esteve corn eleltesternunha e que o inicio do process0 foi independente da 

denhcia de Jose Berardo - a testemunha referiu diversas noticias dos dias 12 de 

Outubro, 13 de Outubro, 15 de Outubro e 3 de Dezembro publicadas no Jornal de 

Neg6cios e no Expresso e que constam de fls. 33706 a 33729 dos autos. 

A testemunha disse que nunca viu os documentos que acompanhavam a 

denhcia de Jose Berardo e que segundo informaqiio que lhe foi dada os mesmos 

niio forarn tidos como relevantes - o que esti em contradiqiio com as suas 

declaragees na Comissb Parlamentar de Finanqas em 9 de Julho de 2008 em que 

disse que sem esses documentos seria dificil chegar aos factos. 

Mais disse que sabia que estava marcada uma Assembleia Geral do BCP 

para o dia 15 de Janeiro e que coordenou a actividade com a do Banco de Portugal 

embora a supervisiio comportarnental e a prudential sejarn diferentes sendo esta 

Wima mais resistente em dar informagiio enquanto a primeira dizendo respeito 

aos interesses de todos os accionistas sem prejudicar a instituigilo tern que saber o 

que pode e o que deve dizer - perante tantas noticias na comunicq30 social sobre 
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o filho de Jardim Gon~alves, o per& de dividas a Gbis Ferreira e at6 a creche de 

familiares de Christopher de Beck havia que sacrificar o valor de segredo 

profissional estando em causa a seguranga do mercado hk que situar o problema e 

dizer o problema B este, esth localizado e esth delimitado - informagb a todos os 

accionistas rigorosa, clara e que ngo gerasse alarrne com a corrida aos dep6sitos. 

Tendo a testemunha dado conhecimento ao Banco de Portugal da carta de 

21 de Dezembro de 2007 its 18 horas e 30 minutos e tendo o Governador do 

Banco de Portugal iniciado uma reunigo com accionistas contra Filipe Pinhal - 

reunigo que a testemunha teve conhecimento - Carlos Tavares explicou que era 

urgente que o mercado fosse esclarecido da inforrnqb e que 6 das boas praticas 

fazer este tipo de comunicaggo com o mercado fechado. 

Mais disse que as conclus6es preliminares dos supervisores inviabilizavam 

a candidatura de Filipe Pinhal mas disse que ngo havia condenag6es. 

Disse ainda que Filipe Pinhal lhe deu conhecimento da lista e que nio 

notou qualquer problema com a mesma assim como disse que n b  teve qualquer 

intengiio de prejudicar a lista. 

Explicou sendo confrontado com o documento de fls. 25 13 que houve urna 

decisgo do Conselho Directivo da CMVM de 20 de Dezembro que analisados os 

factos (as conclus6es preliminares) apontavam para a necessidade de instaurar 

processos e remeteram-se ao Departamento de Supervisgo para apurar elementos, 

devendo informar a mathria (e abriu o processo n0112008 sobre informaggo n b  

verdadeira A CMVM) e prosseguir a supervisiio para apurar factos para depois 

passarem para o Contencioso. 

Mais disse que em Junho de 2008 na Comissgo de InquBrito haviarn 4 

processos contra o BCP sendo 2 findos e os outros 2 seriam o processo 112008 e o 

312008. 

Explicou que quando disse que a "culpa n b  rnorrera solteira" quis dizer 

isso mesmo: que seriam apuradas as responsabilidades de quem teria praticado os 

factos: as instituig6es e as pessoas que as gerem mas sabe que nem sempre B 

possivel apurar as responsabilidades individuais. 

Perante as entrevistas que deu a 22 de Junho de 2008 A TSFDihrio de 

Noticias e a 1 de Margo de 2003 A revista Exame disse que havia que esclarecer as 

informag6es e em 4 semanas surgiram as conclus6es preliminares, a instrugb de 
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processos, a fundamentaqiio formal, a recolha de prova e a imputaqio de 

responsabilidades. 

Mais disse que foram ouvidas pessoas estranhas ao supervisionado porque 

eram conhecedoras do caso e chamadas, mostraram-se disponiveis para colaborar. 

Explicou que em 3 de Dezembro de 2008 houve conclusiio do processo de 

supewisiio e o Conselho Directivo aprovou o relatorio e remeteu-o para o DMAI 

mas este niio apura responsabilidades contra-ordenacionais individuais; envia ao 

Departamento de Assuntos Juridicos e Contencioso. 

Mais disse que houve trEs elementos na origem do processo: a ocorrihcia 

dos factos, as denhcias do BPI em Outubro de 2006 e queixas de clientes e a 

denhcia docurnentada de JosC Berardo mas niio sabe quais os documentos que 

foram juntos e que niio constarn dos autos porque niio foram tidos em conta. 

Explicou que a denhcia de JosC Berardo despelotou o pedido de 

informaqaes ao BCP mas niio 6 o motor do processo. 

Disse que foi um lapso de niio jurista ter dito que o "processo de contra- 

ordenaqao" estava terminado sendo conhecidas as conclus6es preliminares a 20 de 

Dezembro com envio para a Supewisiio e tendo ido a Assembleia da Rep~blica 

em Julho de 2008. 

Perante os documentos de fls. 12552 e 12553 dos autos explicou que a 

supewislo niio fundou responsabilidades individuais - caberia do departamento 

juridic0 e contencioso: feito o mapa de factos e intewenientes remetidos ao 

departamento de assuntos juridicos e de contencioso para apurar 

responsabilidades individuais contra-ordenacionais. 

A testemunha disse que n b  sabe quem fez as diliggncias para apurar as 

responsabilidades individuais nem sabe a tCcnica de organizaqiio do processo. 

Inquirido sobre o que aconteceu entre Dezembro de 2008 e a acusaqZo, a 

testemunha disse que C o que esth no processo e que nZo tem conhecimento de 

nada mais do que esti li. 

Disse que o processo so existe quando esth no departamento de assuntos 

juridicos e contencioso e que em 20 de Dezembro houve a deliberaqiio que tem 



que ser entendida como intenqiio de instaurar um processo e que vai para o 

departamento de supervisiio. 

Explicou que entre o fim da supervisiio e a acusaqb niio houve mais 

investigaqb e que niio participou na decisiio de condenagiio. 

Tendo recebido o projecto de acusaqb e o relatbrio da supervisiio disse 

que os leu mas niio leu os documentos que estavam nas outras pastas embora 

tendo dito que querendo tivesse acesso aos mesmos. 

Disse que com os elementos da supervisb niio se pode imputar factos 

individualmente a ningukm nem responsabilidades individuais e que niio lhe 

causou surpresa no relatbrio de supervisiio niio aparece o arguido Luis Neto 

Gomes mas que este j i  aparecer no projecto de acusaqiio - assegurou que n b  h i  

razdes pessoais de ningukm da CMVM. 

A testemunha explicou que no documento de fls. 9723 escreveu "para 

conhecimento das pessoas . . . entregue em miio pel0 pr6prio. Ao DMAI Amadeu 

Ferreira e para juntar ao processo BCP em curso em 3 de Janeiro de 2008". 

Mais disse que teve conversa informal com Pedro Libano Monteiro. 

Face ao documento de fls. 12543 explicou que surgiu um incidente de 

suspeigb e "saiu do processo" para que este n b  demorasse mais tempo e 

prosseguisse com outras pessoas como Amadeu Ferreira. 

N b  conseguiu explicar quem juntou o documento de fls. 13626 mas disse 

que o mail foi junto pel0 Banco de Portugal em 5 de Janeiro de 2009 a fls. 13674 

e a fls. 13672 consta o pedido da CMVM em 23 de Dezembro de 2008 com 

resposta a fls. 13674 do Banco de Portugal em 5 de Janeiro de 2009 enquanto a 

acusaqiio 6 de 29 de Dezembro de 2008 pel0 que o mail de 5 de Janeiro de 2009 

niio estava no processo. 

Tendo dito que a CMVM fez resumos dos depoimentos das testemunhas e 

que niio foram colocados em causa foi confrontado com o documento de fls. 

11 520 em que G6is Ferreira fez correcgdes ao resumo feito pela CMVM das suas 

declarqbes tendo a testemunha dito que niio sabia disto. 

Explicou que Christopher de Beck, Anlbnio Castro Henriques e Miguel 

Magalhzes Duarte foram ouvidos como colaboradores do Banco e que n b  falou 

com Fazenda Martins nem lhe deu instruqbes. 

No dia 14 de Junho de 2012, a testemunha Carlos Tavares da Silva veio 

aos autos explicar, por escrito, que consultou o arquivo infonnhtico da sua agenda 
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do ano de 2007 tendo verificado que nela esti anotada uma reuniiio com JosC 

Berardo em 5 de Dezembro de 2007, i s  18 horas, mas que niio tern membria do 

conte6do da reuniiio e continua convict0 de niio lhe terem sido entregues 

documentos relativos ao caso em aprego. 

Mais diz que a consulta do mesmo arquivo de agenda revela a existencia 

de reuniaes corn os arguido Filipe Pinhal nos dias 3 e 20 e Jardim Gonqalves nos 

dias 3 e 5 assim como com Pedro Libano Monteiro no dia 28, sempre a pedido 

dos prbprios - fls. 33751 dos autos. 

A testemunha Ana Maria Gomes Rodrigues explicou o que C a 

consolidagiio de contas que C complementar para traduzir a imagem econbmica de 

uma entidade assim como as provis6es que envolvem um grande nivel de 

subjectividade. 

A testemunha JosC Manuel Rodrigues Berardo lendo os documentos de 

fls. 29497,29499 e 29500 e seguintes disse que n5o sabe nem se lembra se enviou 

as cartas i CMVM mas que os mesmos foram enviados pelo seu Advogado - Dr. 

Andre Luis Gomes que 6 actualmente adrninistrador do BCP - pois C este que 

trata dos documentos. 

Mais explicou que recebeu os docurnentos anonimarnente no seu 

escrit6rio. 

Lembrou-se de no dia 30.12.2007 no canal televisivo SIC Noticias ter dito 

que "Miguel Cadilhe chegou tarde, nbs estarnos a trabalhar nisto desde Maio" 

assim como se lembrou de na saida da Assembleia Geral do BCP de Maio de 

2007 ter feito o gesto de vitbria com os dedos. 

Ainda explicou que se encontrou a titulo pessoal com Carlos Tavares mas 

que sobre assuntos que o seu advogado estava a tratar n b  falou corn ele pois 

assuntos relacionados com Tribunais 6 o seu advogado que trata. 

Disse que niio reuniu com Carlos Tavares nem lhe entregou documentos 

mas lembra-se de ter ido corn o seu advogado - Dr. Luis Gomes - A Procuradoria 

da Republica apresentar documentos. 

0 arguido Filipe Pinhal indicou Antdnio Josk de Castro Bagio Fklix e 

Vftor Bento como testernunhas e estes prestaram depoimentos por escrito ds 
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perguntas que constam de fls. 32504 a 32515 e de fls. 32815 a 32820 dos autos, 

respectivamente. 

A testemunha Antdnio Josk de Castro Bagfio Fklix disse que conhece o 

arguido Filipe Pinhal desde a Universidade ou seja, hA cerca de 46 anos, tendo 

feito com ele o curso universithio bem como o serviqo militar na Marinha e que 

acha que ele k uma pessoa de elevados padr6es humanos e kticos - sempre muito 

exigente em primeiro lugar consigo pr6prio e profissionalmente de uma dedicaqiio 

extrema e exemplar, trabalhador incansavel e lider profissional solidhio. 

Explicou que entre Outubro de 1994 e Abril de 2002 trabalhou no Grupo 

BCP como director-geral e na irea seguradora como membro do conselho de 

administrqiio das v k a s  companhias do grupo, designadamente Ocidental, 

Bonanqa, Medis e a holding Seguros & Pensees mas que nos 6ltimos meses esteve 

como assessor da Administraqiio do BCP. 

Ao longo dos seus mandatos, a testemunha realqa o lanqamento pel0 

arguido Filipe Pinhal e a gestlio da 'Wova Rede" mas teve funqees em todas as 

ireas de concessiio de crkdito, da irea de retalho bem como de gestiio de recursos 

humanos. 

Na Area de retalho dombtico, a testemunha ressalta a centralidade do 

cliente: logo personalizaqb do serviqo, oferta de produtos e serviqos que 

correspondessem as suas necessidades e polivalencia hc iona l  no atendimento. 

Nas heas de recursos humanos, entende que havia uma politica comum 

para o Grupo que era muito inovadora, desconcentrada, responsabilizadora e 

estirnulante referindo em particular a hrea de forrnaqiio e de acolhimento do 

pessoal e as relaq6es frontais mas cordiais e construtivas corn os sindicatos e 

comissiio de trabalhadores tendo testernunhado o assinalivel contibuto do 

arguido Filipe Pinhal para a boa efectivaqiio desta politica. 

A testemunha disse que o trabalho no Grupo BCP era intenso e de grande 

motivaqiio, percebia-se que tinha um fim claro quanto ao desenvolvimento da 

instituiqiio e de cada urn dos profissionais, havia um denso, rnotivacional e 

construtivo espirito de equipa e uma 16gica de meritocracia bem irnpregnada na 

natureza do trabalho tendo o arguido Filipe Pinhal urn papel na sustentaqiio e 

reforqo destas caractedsticas, n5o s6 pel0 pr6prio exemplo de elevada auto- 

exigencia com capacidade de lideranqa. 
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Profissionalmente a testemunha entende que o arguido Filipe Pinhal e 

muito competente e laborioso, com elevado sentido de responsabilidade, discreto 

e soli&rio, com elevados padr6es de exighcia etica e comportarnental, em suma, 

exemplar. 

Mais entende que o arguido Filipe Pinhal exerceu os seus diversos 

pelouros no Grupo BCP com integridade, extremo sentido de responsabilidade, 

clareza e visiio solidhia de conjunto. 

Esclareceu que na altura, o sistema de poderes do BCP hcionava com 

grande delegaqiio de competCncias e com a inerente responsabilizaqiio dos agentes 

enquanto que o sistema de control0 interno era exercido de forrna regular e 

efectiva. 

Salienta a diferenqa de objectivos e meios do BCP e do BCI em particular 

o forte investimento em capacidade inforrnatica do primeiro que o punha bastante 

A frente do segundo e uma clara diferenciqiio em termos de expansiio das redes 

comerciais, em particular de retalho. 

Exercendo h q a e s  governativas como Secretirio de Estado do Emprego e 

Formaqiio Profissional, a testemunha recorda a abertura da "Nova Rede" e da 

mudanqa substancial que originou na Banca, em termos de urna diferente e 

inovadora express50 de relacionamento de urn banco com os seus clientes, em 

particular da classe media e dos estratos ethios mais jovens - um enorme salto 

qualitative. 

A testemunha explica que a "Nova Rede" aumentou o grau de exiggncia e 

o nivel de serviqo, acentuando a personalizaqiio na relaqiio com o cliente, o que, 

em termos competitivos, foi globalmente positivo para os clientes banchrios. 0 

administrador responsive1 por esta nova realidade foi o arguido Filipe Pinhal - 

mais recorda que na reuniiio de Quadros do grupo a que assistiu em Outubro de 

1994 percebeu o enorme prestigio entre colaboradores da sua lideranqa. 

Estando no Grupo BCP quando forarn feitas absorqaes de diversas 

empresas, a testemunha explicou que as consequCncias nas companhias de 

seguros forarn muito grandes n b  sb tace a uma maior quota de mercado como 

fundarnentalmente necessidade de, mantendo a cultura fundacional do Grupo, se 
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realizarem as alteraq6es orghicas, operativas, de gest5o de pessoal e de marketing 

que preservassem simultaneamente a ideia da unidade atraves da diversidade - a 

testemunha acha que o mesmo se terh passado com os bancos. 

Disse que houve sempre a preocupaqb de tratar com grande equilibria, 

prudCncia e equidade a quest50 dos recursos humanos citando dois aspectos: o 

notivel esforqo de acq6es de formaqh para acolhimento e desenvolvimento de 

carreiras do pessoal incorporado que culminava corn uma reuniio dirigida pel0 

presidente do grupo e a gestio personalizada e dedicada relativa ao process0 de 

reduqio do pessoal, feito sem perturbaq6es e corn sentido humanista. 

Entende que um administrador tern sobretudo uma vish  global - a 

informaqio de acompanhamento que lhe chegava seria, assim, tambkm de 

natureza global sendo o detalhe seguido nos termos e no h b i t o  da delegaqio de 

competCncias. 

Conhecendo as acusaq6es ao BCP do que foi sendo tornado pGblico e o 

que foi object0 de conversas informais corn pessoas amigas ou colegas do Gtupo 

atribui-as ao "assalto ao poder" no BCP em que as noticias recentemente saidas 

nos jornais sobre a substituiqio do ainda Conselho de Administraqio confirmam a 

sua interpretaqio. 

Embora desligado da actividade do BCP, a testemunha observou os 

acontecimentos corn atenqh sentindo uma guerra mais ou menos larvar pela 

conquista do poder de direcqb do Grupo e uma, por vezes jS indiscreta, tentativa 

de contrariar a gestiio liderada pel0 arguido Filipe Pinhal que culminou corn uma 

reuniio do Govemador do Banco de Portugal corn a l p s  accionistas ditos de 

referencia do BCP que, na opiniio da testemunha, configurou urn ilegitimo "golpe 

palaciano" corn vista a impedir a candidatura do arguido Filipe Pinhal a urn 

mandato a iniciar em 2008 e lanqar o caminho a uma candidatura diferente. 

A testemunha salienta - porque insblito e crC que inkdito - a entidade de 

supervisio - o Banco de Portugal atraves do seu Govemador ter promovido a 

citada reunih quando o dito banco se relaciona corn as instituiqBes, nio corn 

alguns dos seus accionistas. 

A reuniiio corn o Governador do Banco de Portugal e o papel 

preponderante de a l p s  accionistas mais ligados ao Governo de en60 e ainda a 

escolha da equipa conotada igualmente com o executivo leva a testemunha a 

concluir que 6 razohvel tirar a ilaqiio de que havia motivaq6es de ordem politica 
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quando o BCP atk ai sempre teve uma posiqio de grande independencia e 

saudhvel distanciamento em relaqio ao poder politico, fosse ele qua1 fosse. 

Com a transferencia de parte relevante da administraqio do Banco do 

Estado, a CGD, para o BCP - facto em si deontologicamente muito discutivel - a 

testemunha entende que o Estado acabou por favorecer uma espkcie de 

"nacionalizaqiio" por via gestionaria e niio de aquisiqio de capital. 

Do que conhece do arguido Filipe Pinhal, a testemunha acha que o mesmo 

niio tinha conhecimento e niio suspeitou de algurnas operaq6es que pudessem estar 

menos claras no seio da instituigio. 

Igualmente do que conhece, a testemunha disse que o arguido Filipe 

Pinhal nio tinha a area intemacional nem as operag6es off-shore e que a 

existkncia de crkditos concedidos a sociedades off-shores sem benejicial owner 

conhecido se explica pela complexidade operativa e pela impossibilidade de o 

olho hurnano auditar as aplicaq6es informiticas. 

A testemunha explicou que se em tempos de crise geral, os bancos 

executassem todos os crkditos em incumprimento, o resultado seria a falibcia dos 

bancos - de resto crises nos mercados mobilihio e imobilikrio siio recorrentes e 

foi sempre assim que os bancos actuaram. 

Mais concordou que o pagarnento dos juros atravks da utilizaqio do saldo 

disponivel nas contas correntes k uma pratica admissivel e corrente e que estas 

contas niio limitam a finalidade da utilizaqio quando existe saldo disponivel e que 

num emprtstimo em conta corrente para a construgio de urn imbvel, os sucessivos 

limites autorizados podem ser utilizados para dkbito dos juros vencidos e que nas 

avaliaqdes os bancos jh tomam em considerqZo o valor do terreno, o custo da 

construqio, o custo dos projectos e licenqas e os encargos financeiros - t essa 

soma que determina o valor da garantia - tendo sido Vice-Governador do Banco 

de Portugal e tendo tido o pelouro da supervisiio disse que t essa a prAtica 

genkrica. 

Do que conhece da Area seguradora, a testemunha disse que eram sempre 

necessibias duas assinaturas e depois de assinado pel0 administrador do pelouro 

era habitual trazerem documentos para assinatura a urn administrador que nio 
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fosse do seu pelouro mas pensa que a segunda estava normalmente relacionada 

corn a maior afinidade do assunto. 

Tendo em conta a necessidade de duas assinaturas e sabendo-se da 

disponibilidade e presenga intensiva do arguido Filipe Pinhal no Banco, a 

testemunha acha que poderia verificar-se mais amiudadamente com este arguido 

do que com a maioria dos colegas a apresentagio de documentagio para assinar. 

Apelando i s  fungBes que exerceu, a testemunha disse que tratando-se de 

assuntos com mais importfincia e dirigidos ao Govemo do Banco de Portugal era 

pritica corrente pelos bancos a assinatura em regra dos adrninistradores mais 

graduados e que a correspondi5ncia ou outra documentagio dirigida i s  autoridades 

ou os contratos com outras entidades recolherem primeiro a assinatura do 

adrninistrador responshvel pela area que a produzia e sb depois ser solicitada a 

assinatura de outro adrninistrador. 

Da sua experihcia banchia e na area seguradora, a testemunha disse que 

acontecia diversas vezes que os brgios que preparavam a correspondCncia oficial 

inquiriam do secretariado da administrqio quais os administradores que estavam 

presentes para inscreverem os seus nomes e, depois, recolhiam a respectiva 

assinatura. 

A testemunha admite que nesse contexto, o arguido Filipe Pinhal era 

frequentemente chamado a subscrever essa informqio e essa documentagio atk 

pela sua disponibilidade e maior presenga na Rua Augusta - seria uma espkcie de 

"assinador de servigo". 

A testemunha disse que o arguido Filipe Pinhal era visto como urn 

administrador altamente responsz5ve1, eticamente e legalmente rigoroso, solidhrio, 

humanista e defensor intransigente do espirito fundacional do BCP - reputagb 

que esteve relacionada com solicitaq6es concretas ao mesmo para contactar 

accionistas, clientes, autoridades e outras entidades externas para resolver 

questaes com niveis mais elevados de excepcionalidade, sensibilidade, 

conflitualidade ou maior especificidade tkcnica pois sempre evidenciou altas 

qualidades para dirimir situqaes dificeis ou de conflito com o seu espirito recto e 

firme mas sirnultaneamente capaz de construir pontes em vez de muros. 

Mais disse que o arguido Filipe Pinhal nio tinha responsabilidade na 

direcgao de contabilidade do banco ou na elaboragiio de contabilidade ou na 

auditoria interna ou externa ou atk na condugio ou supervisib das vibias areas do 
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Centro Corporativo embora pudesse subscrever cartas que capeavam a informaqiio 

preparada pelos orgiios proprios do banco ks autoridades de supervisiio. 

Do que tem conhecimento, a testemunha disse que nenhum dos 

administradores do BCP pode ser acusado de falta de lealdade para com os 

supervisores. 

Partindo do seu conhecimento nas seguradoras, a testemunha disse que as 

contas erarn aprovadas colegialmente nos respectivos orgiios de administmqiio. 

Depois de recolhido o parecer favoravel do conselho fiscal e dos auditores 

externos e niio encontra motivo para que o arguido Filipe Pinhal tivesse algurn 

motivo para niio co-aprovar os ditos documentos de prestaqiio de contas: so se 

tivesse fundadas dhvidas sobre a correcqiio das contas, mas assim sendo, qualquer 

administrador niio esperaria pela reuniiio de aprovaqiio pel0 Conselho de 

Administraqiio para intervir. 

Em todo o period0 que prestou funqaes no Banco de Portugal, a 

testemunha disse que o arguido Filipe Pinhal era conhecido e respeitado: as suas 

palavras e explicaqaes eram recebidas com elevado respeito tkcnico e honestidade 

profissional enquanto que o BCP era visto como uma instituiqiio de grande 

fiabilidade, bem administrada, com grande capacidade gestionkia e operativa, 

com elevados e inovadores padraes de auditoria. 

Na equipa de gestio, a testemunha disse que o arguido Filipe Pinhal era 

tido como um administrador decisivo para o sucesso do BCP e com urn 

"operacional" de excelencia no seio da Administrqiio - era visto como um dos 

principais garantes da credibilidade interna e externa da instituiqiio. 

A testemunha Vitor Bento disse que conhece o arguido Filipe Pinhal 

desde ha virios anos no imbito da actividade banchria e das actividades com ela 

relacionadas, tendo-o como urn born profissional e urna pessoa skria e honesta 

assim como afivel, cortez e corn preocupaqaes humanistas. 

Disse que o BCP era geralmente reconhecido como uma historia de 

sucesso - tendo sido case study nalgumas universidades - tecnologicamente 

avanqado e internarnente eficiente. 



Entre varias outras coisas, considerou de extrema gravidade - quer para o 

negbcio bancasio em particular quer para as relaqbes de confianqa em que se 

baseia o capital social de uma sociedade mais em geral - a divulgaqb publica de 

informaqb sujeita a segredo - banchrio e profissional - e receia que esses 

acontecimentos tenham tido consequhcias irreversiveis na perda de "valor 

social", estando convencido de que o que se passou transcende o que poderia ser 

enquadrado em "meros interesses de neg6cion. 

Mais disse que mesmo que os banqueiros tenham errado nas suas 

estratkgias, isso, ern si, niio constitui urn crime que a sociedade politics, enquanto 

tal, deva julgar e condenar; serZo erros de gestlo e que, como tal, devem ser 

tratados pelos stakeholders da empresa que estiver em quest50 - niio acho 

adequada a qualificaqb. 

Face ti prova testemunhal e documental verifica-se que entre 1999 e 2002 

as sociedades off-shores eram dominadas pelas sub-holdings - Geafield, 

Meadowcroft, Osterdal e Daman - que, por sua vez, at6 Dezembro de 2002, eram 

detidas pelas Portman Nominee e Portman Manegement que de 28.0 1.199 1 at6 

23.12.1999 eram detidas pelo BCP sucursal Trust off-shore (Madeira) e pela 

Servitrust desde entiio. 

Quem detinha o BCP sucursal Trust Madeira e a Servitrust era o BCP. 

At6 Dezembro de 2002, as off-shores eram totalmente dominadas 

indirectamente pelo BCP - dai o arguido Filipe Pinhal reconhecer em carta 

dirigida ao Banco de Portugal a 20.12.2007 (e que o prbprio juntou aos autos) que 

se verificou a "persistencia do risco do banco" - cfi. fls. 15638 paragrafo 3. 

0 arguido Filipe Pinhal disse que como havia mandato de gestiio nas 

sociedades off-shores niio havia risco de contra-parte mas tal niio C verdade 

porque mandato 6 poder e niio ausCncia de risco. 

Alib, C este arguido que afirma que a vertente imobilikia "evitou perdas 

para os accionistas" mas tal C incompreensivel na medida em que nZo poderia 

haver perdas se n b  havia risco. 

A testemunha Josk Miguel Pessanha explicou que a analise de crtdito 

para efeitos de provis6es nib se bastava em ver se os cr6ditos estavarn vencidos 

mas tinha-se em conta: crkditos vencidos, reestruturagbes de dfvida, insolvencia 

de clientes ou clientes em contencioso e crbditos vencidos noutros bancos. 
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Esta testemunha ainda disse que nestas situagaes niio se fica inerte - o que 

se fazia era "vigiar, reduzir, desmobilizar" - o que niio se fez no caso concreto. 

A dimensiio do crkdito n b  seria relevante pois o crkdito a off-shores niio 

era t5o grande quanto o crkdito a Estado - o que k verdade mas como foi dito em 

alegag6es os Estados est5o identificados corn o nome e morada. 

A testemunha N o ~ b e ~ t o  Rosa disse que grandes siio os crkditos superiores 

a 1,5 M€ - como alias eram os das sociedades. 

Esta testemunha ainda disse que nestes casos os crCditos siio analisados 

caso a caso pois tem que ser exaustiva a analise. 

Alias, a testemunha Esteves de Olivei~a, funcionbio do BCP que 

tramitava os crkditos para as G6is Ferreira, reconheceu que eram valores grandes 

e niio eram normais. 

Temos que ter presente que as contas relevantes siio as de 2003 e 

seguintes. 

0 arguido Filipe Pinhal disse que desde fins de 2002 se reconhece que 

surgiu urn "problema" com os UBOs das off-shores. 

Mas veja-se o conhecimento que tinham os arguidos. 

0 arguido Jardim Gon~alves afirmou que os "administradores do BCP 

podiam saber de tudo, so niio sabe quem niio query'. 

0 arguido Filipe Pinhal disse que "a secretaria-geral era extremamente 

minuciosa com os contratos" querendo assim dizer que os contratos - da EA por 

exemplo - n b  eram feitos por acaso. 

Este mesmo arguido era alternante na hea  da comunicagb mas a 

testemunha Paulo Fidalgo disse que 85% das vezes era com este arguido que 

lidava pelo que posso concluir que os administradores altemantes niio eram tiio 

passivos assim. 

Mais: esta mesma testemunha - Paulo Fidalgo - disse que o arguido Filipe 

Pinhal discutia as propostas dos servigos, ou seja, as propostas eram assim 

discutidas com os directores. 

A testemunha JoiSo Talone disse que a maioria do Conselho de 

Administragiio sabia profundamente de contabilidade banciiria e financeira e que 
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nunca no BCP as contas foram assinadas de cruz - esta mesma testemunha ainda 

disse que o Conselho de Administra@o do BCP nio era de "yes mens". 

0 arguido Jardim Gon~alves disse que "a assinatura de cruz nio existe; 

quem o afirma 6 tonto" assim como disse que as decisaes de crddito eram sempre 

efectivas. 

A testemunha Joa'o Talone disse tambem que quando o administrador 

fazia a segunda assinatura tinha o cuidado de perguntar o significado da operaqb 

tal como a testemunha Manuela Mesquita Reis disse que quando se aprova 

crkdito informasse sobre o significado da operaqio. 

Ao contr6rio do que se quis dar a entender, os administradores que 

assinavam crkdito sabiam quem eram os UBOs - a testemunha Pedro Lfbano 

Monteiro, antigo administrador do BCP, diz que sempre que concedia crddito 

perguntava quem era o UBO. 

Quanto ii circulaqgo da informaqio, eu registei urna contradiqb entre os 

arguidos Luis Neto Gomes e Miguel Magalhies Duarte. 

Com efeito, enquanto o arguido Luis Neto Gomes afirma que "need to 

know" 6 apenas um principio para mostrar que o mail de 30.12.2003 que Ihe foi 

enviado nada significava quanto ao seu envolvimento, o arguido Miguel 

Magalhies Duarte (que ergueu a tese do significado absoluto do "need to know" 

para mostrar que acedia a pouca informaqio) jb teve que dizer que niio havia 

excepq6es a este principio e que se um mail - o de Dezembro de 2003 de fls. 

13626-13627 - era enviado a algu6m havia sempre uma boa razio para isso. 

Por isso havia uma boa razio para o mandar para os arguidos Luis Neto 

Gomes e Paulo Teixeira Pinto - s6 que ele em sessio de audihcia de julgamento 

de 9.1 1.20 1 1 nio se lembra qua1 fosse. 

0 arguido Antdnio Castro Henriques explicou em Conselho de 

Adrninistraqio em 1996 que G6is Ferreira estava a aumentar a sua participaqiio no 

capital do BCP - os administradores do BCP sabiam que G6is Ferreira jzi tinha 

mais de 2% do capital do BCP e sabiam que esta percentagem n b  tinha sido 

divulgada ao mercado como decorre da lei. 

Gomes da Mota reconheceu expressamente que no mail de Agosto de 

2002 a fls. 17737 dos autos Ihe tinha sido dado conhecimento das off-shores G6is 

Ferreira por Neves de Oliveira. 
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Neves de Oliveira mandou reportes como os do mail de Agosto de 2002 de 

fls. 17737 sobre as off-shores Cayman e G6is Ferreira com uma periodicidade 

talvez semanal, mas de certeza pelos menos mensal, para trgs destinatkios: os 

arguidos Christopher de Beck, Ant6nio Rodrigues e Miguel Magalhies Duarte. 

A testemunha Ktor Ribeirinho disse que mostrou preocupaqio ao 

Conselho de Administraqio do BCP sobre o crkdito A EA em 2004 e nos anos 

seguintes. 

Verifico que em 2002 quando alegadarnente se "descobre o problerna", o 

Conselho de Administraqio do BCP nada diz ao auditor externo e nunca o BCP 

disse ao auditor que o crkdito a EA tinha por causa do crkdito a Cayman isto 

quando urn antigo director de comunicaqio - a testemunha Paulo FidaZgo - diz 

que "as questties internas deviam ser discutidas discretamente" - mas quando 6 

uma sociedade cotada, o patrim6nio e as contas que o reflectem nio sio questaes 

internas. 

Dai que se imptie uma conclusio - que o M.P. e a CMVM igualmente 

tiraram - n2o houve falha mas evitagio e quebra: houve uma actuagio intencional 

e minuciosa. 

Havia controlos bons por isso tiveram que ser evitados e quebrados, ou 

seja, evitou-se o que se pdde e quebrou-se quando niio havia alternativa. 

As unidades do grupo BCP que intervkm sio as mais desmaterializadas e 

com menos controle de pessoal. 

0 arguido Christopher de Beck disse que a sucursal Cayman 6 a mais 

pequena e que nio tem forqa comercial. 

A testemunha Helena Soares Carneiro disse que Cayman em 2000 tinha 

cerca de 400 clientes, dos quais apenas 30 a 40 de crkdito tendo vindo a reduzir 

clientes desde 2000 enquanto que a testemunha Carlos Costa disse que os crkditos 

das Cayman eram 97% dos crkditos totais concedidos por Cayman. 

0 Cayman Bank & Trust niio tinha pessoal pr6pri0, dependia do Private 

Banking como disse o arguido Christopher de Beck tal como disse que a CT niio 

tinha pessoal pr6pri0, era urn "mero vefculo". 

A EA sai da esfera de control0 formal do BCP. 



0 BCP sabia que o auditor externo dava menos atengb k sociedades que 

As operagaes on-shore como disse a testemunha Vitor Ribeirinho. 

Ou seja, as unidades que intervCm niio tCm os c6lebres e fio elogiados 

controlos do BCP. 

A responsabilidade do controlo interno das contas 6 do Conselho de 

Administraggo como disse a testemunha Vitor Ribeirinho. 

Para al6m da explicaqiio dos arguidos, houve outra dada pela testemunha 

Alexandre Bastos Gomes, antigo administrador do BCP, que assenta em trCs 

pontos: as fusBes, o bug do ano 2000 e a passagem para o euro que podiam ter 

afectado os controlos internos. 

Nib acredito no invocado. 

Em 2002 as aquisiqBes tinham sido h i  seis anos, o ano de 2000 h i  dois 

anos e a passagem para o euro hS tres anos. 

Movimentaram-se centenas de milhBes de euros durante anos com mails 

enviados a administradores e ningu6m percebeu nada porque n b  havia controlos 

- isto 6 impossivel. 

Niio se esqueqa que foi o BCP que quis comprar o Banco PortuguCs do 

Atlhtico - tal como disse a testemunha Eduardo Catroga em audidncia de 

julgamento. 

Em 2000 a f u s b  com o BPA jS estava terminada sob o ponto de vista 

operacional como disse a testemunha Rui Diniz e a migragiio niio afectava as 

operaqBes originadas no BCP como disse a testemunha Eduardo Catroga sendo 

que a maioria das off-shores Cayman 6 j9 originada no BCP - 12 das 17 como 

disse o arguido Filipe Pinhal - em 1999 quando siio constituidas as off-shores o 

BPA jS era do BCP. 

Niio acredito que falhem simultaneamente todos os controlos ao mesmo 

tempo - identificaqb de clientes, identificqiio de clientes de operaqBes, controlos 

de credito, controlos de AG - 6 impossivel esta falha total. 

A testemunha Carlos da Costa Oliveira, antigo funcionhio do BCP, disse 

que havia milhares de procurqBes aos administradores nas assembleias-gerais 

mas procurq8es de estrangeiros erarn cem no mkimo. 

0 arguido Christopher de Beck explicou que em Cayman niio havia o 

sistema EAS (sistema de controlo de gestilo) pelo que organizar a informa@o em 
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folhas de excell era normal, isto C, o mail habitual era afinal uma forma querida e 

normal de organizar informqfo sobre as off-shores Cayman e Gbis Ferreira. 

A testemunha Helena Soares Carneiro explicou que Cayman tinha um 

sistema informativo autbnomo - o kapiti - que niio era o do banco. 

Em 2001 Arnaral Medeiros da SERVITRUST pergunta-se sobre os UBOs 

das off-shores Cayman e acha tudo normal ... mas a verdade 6 que estas 

sociedades dependiam de quatro sub-holdings que estavarn a ser acompanhadas 

pela prbpria SERVITRUST. 

0 s  arguidos tambkm lanqaram a duvida das aprova~des per saltum em que 

saltavam-se dois escaldes de crkdito sobre a existencia de regras especiais para 

Cayman. 

Atentos os depoimentos prestados em audiencia de julgamento ficou claro 

que no BCP s6 havia dois regulamentos de crtdito: o nacional e o intemacional. 

Cayman niio tinha regulamento prbprio para crkdito, aplicando o 

intemacional tal como disse a testemunha Gomes da Costa. 

0 regulamento de crkdito intemacional foi destacado do nacional como 

disse a testemunha Antdnio Pinho Cardio mas nZo se fez um terceiro 

regulamento. 

0 s  crkditos de nfo residentes eram todos tratados da mesma forma, fossem 

de EUA fossem de Cayman como disse a testemunha Carlos Costa. 

0 s  escaldes de crCdito eram cumulativos, ngo havia aprova~aes per saltum 

como disse a testemunha Carlos Frias. 

Tal como esta testemunha disse que a regra da colegialidade de aprova~k  

visava a transparencia sendo estes os hicos casos em que tinha aprova~fo per 

saltum porque no caso das G6is Ferreira este fosse mernbro do Conselho Superior. 

A testemunha Carlos Costa disse que ficaria surpreendido se soubesse que 

havia "curto-circuitagemy' de hierarquias" - saltar escal6es. 

A testemunha Manuela Mesquita Reis disse que niio conhece nenhum 

caso em que se salte do 1" para o 4" escaliio. 

A testemunha Carlos Costa disse at6 que saltar hierarquias niio C apenas 

um problema disciplinar, 6 urn problema de controle de gestiio. 
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0 s  arguidos disseram que o 3" escalfo fazia anhlise de crkditos mas 

quando confiontados corn documentos de crkdito foi por eles reconhecido que era 

impossivel fazer esta anhlise corn os dados que constarn &s propostas de crkdito - 
tal aconteceu corn a testemunha Carlos Costa. 

A testemunha Antdnio Pinho Carda'o afirmou que para saltar escalaes 

tinha por maioria de razfo de se conhecer o mkrito das operagees. 

A testemunha Esteves de Oliveira quando fala corn a testemunha Carlos 

Frias diz que nto percebe nada dos documentos para aprovaqfo de crdditos da 

G6is Ferreira quando recebia as instrufles mas no dia seguinte explicava a Carlos 

Frias que vinha de ordem superior, vinham sempre do gabinete & presidencia 

corn os crkditos aprovados. 

A testemunha Manuela Mesquita Reis disse que o BCP tinha muito 

cuidado a quem concedia crkdito - mais cuidado atk que os outros bancos. 

A testemunha Carlos Frias considera que a situa~to era atipica. 

A testemunha Antdnio Oliveira - auditor do BCP - diz que os erros na 

documentqiio e crkdito que encontrou no BCP nunca eram como estes, eram 

simples falhas de documentos, aprovaqaes sem cornpetencia. 

A testemunha Carlos Costa disse que um banco 6 uma cadeia de produgb, 

presume-se que os controlos foram feitos a montante - o que 6 evidente quando 

estes controlos existem e sto evidentes mas verifica-se que dos documentos 

constam que tinham sido &dos saltos de escalks - dai que a testemunha Carlos 

Frias tenha dito que as ordens de crkdito para as sociehdes G6is Ferreira vinham 

de instrugaes superiores e eram aprovados por administradores. 

Para mim foi o arguido Paulo Teixeira Pinto que deu a definigto mais 

simples de UBO quando disse - pura e simplesmente - que o UBO 6 o cliente. 

Era normal as sociedades terem acfles do BCP porque havia perspectiva 

de valorizqb futura tal como disse a testemunha Ana Raposo Preto. 

A testemunha Moreira Rato fez gestiio de carteira corn o BCP, corn 

crkdito concedido pel0 BCP mas disse apenas no prazo de 10 anos 6 que podia 

livrar-se da sua posigilo de UBO nas off-shores sem acordo do BCP - afirmou 

peremptoriamente que nfo tinha risco de perder corn o negocio das off-shores e 

que n b  havia risco reputacional porque o acordo era secreto. 
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A testemunha nidio Monteiro disse que so conheceu em tribunal no dia 

15.1 1.201 1 Moreira Rato mas tambkm diz que s6 ao fim de 10 anos se poderia 

saber se iria ter beneficios ou niio. 

Esta testemunha foi peremptoria em audiencia de julgamento quando disse 

que nada investiu, nada gastou e que lhe foi garantido que niio haveria a "minha 

responsabilidade nem da minha familia". 

Alias esta testemunha nem sabia o que era um UBO. 

E atk acha que em 2004 vendeu as . . . ac~des. 

A testemunha n b  sabe o que 6 urna off-shore. 

Mais disse a testemunha que foi: "o BCP k que ficou a gerir aquilo". 

Ainda disse que poderia ter continuado com as off-shores depois de Marqo 

de 2004 mas as condiqdes mudariam e passaria a assumir os riscos - o que niio 

queria. 

Esta testemunha disse claramente: comprou as off-shores ao banco, niio a 

terceiros - ningu6m lhe falou de terceiros - elas eram do BCP. 

Tarnb6m a testemunha Bessa Monteiro disse que niio sabe o patrim6nio 

das off-shores, nunca pediu crkdito, nunca investiu nelas e foi-lhe garantido que 

niio assumia nsco - a testemunha disse que assinou papeis sem sequer os ler. 

Mas ainda acrescenta que esta j i  era pritica antiga porque em 1991 Pedro 

Libano Monteiro tinha pedido a Gois Ferreira que o BCP usasse off-shores suas - 

Pyrum, Malum - e desde 1991 Libano Monteiro do BCP pediu que G6is Ferreira 

fosse UBO de off-shores no interesse do BCO que fosse UBO de off-shores. 

A testemunha disse que nunca seria o UBO porque niio seria nunca o 

filtimo beneficiirio da sociedade - ele era apenas o s6cio nominal da sociedade. 

0 arguido Miguel Magalhies Duarte disse que as Gois Ferreira erarn deste 

mas quando a testemunha Carlos Frias falava com G6is Ferreira ou com Bessa 

Monteiro, estes nunca lhe deram a entender que fossem UBOs efectivos das 

sociedades. 

A testemunha Gdis Ferreira disse que as sociedades eram do banco assim 

como disse que nunca aportou capital, nern bens, nern recursos para as sociedades, 



nem pagou fees - mais disse que "as sociedades n b  eram minhas, n3o tinha de 

pagar nada". 

Esta testemunha ainda disse que o arguido "Castro Henriques disse que o 

risco e a responsabilidade eram do banco (. . .) mas jh a Victory . . . essa 6 minha". 

Perante tudo isto, vejo que os arguidos dizem que niio se sabia quem eram 

titulares das Cayman mas afinal estas eram totalmente dominadas pelo BCP assim 

como dizem que as sociedades passaram a ter UBOs mas os UBO identificados 

pelos arguidos dizem que nunca forarn deles. 

Em rela~iio h G6is Ferreira, os arguidos dizem que eram de G6is Ferreira 

e Bessa Monteiro mas estes dizem que nunca foram deles. 

A testemunha Helena Soares Carneiro disse que em 1999 quando 

pergunta pelos UBOs das Cayman Gaioso Henriques e Neves de Oliveira lhe 

dizem que siio clientes antigos e conhecidos do banco - em 1999 s k  clientes 

antigos e conhecidos e em 2002 passaram a ser desconhecidos. 

Foi Neves de Oliveira que o disse e foi este mesmo Neves de Oliveira que 

em Agosto de 2002 mandou um mail aos arguidos Christopher de Beck e Antbnio 

Rodrigues. 

Mas hh mais outra contradi~iio: quando o arguido Antbnio Rodrigues pede 

a Filipe Abecassis que f a ~ a  neg6cio ABN diz que os investidores querem liquidez 

e cobertura como o afirmou a testemunha Filipe Abecassis mas se eram clientes 

desconhecidos como 6 que o arguido Antbnio Rodrigues conhece as suas 

motivq6es. 

Repare-se noutra cadeia de factos: 

No dia 24 de M a r ~ o  siio concentradas na Townsend dinheiro e as perdas 

das off-shores Cayman depois do pagamento pel0 ABN das notes quando nesse 

momento a Townsend 6 uma off-shore Goes Ferreira. 

No dia 25 de Margo, o BCP empresta A EA 600ME. 

No dia 26 de Margo a EA adquire a Townsend. 

As quatro vertentes siio interligadas neste momento porque o dinheiro vem 

das off-shore Cayman que por sua vez vinha do ABN vai para uma off-shore Goes 

Ferreira e esta off-shore para uma entidade da vertente imobilihia. 

A EA passa 585 Me para a Townsend e com isto esta paga a divida ao 

BCP das sociedades Cayman. 

Tambbm foram detectadas outras contradigaes entre depoimentos. 
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0 arguido Christopher de Beck disse que o BCP "se queria livrar" da EA 

mas ao mesmo tempo a EA j i  n b  era, juntamente com a Dazla, ha mais de dois 

anos do BCP. 

A testemunha Luis Benedito disse que as avaliaqaes da Benege para a 

"Baia de Luanda" esGo pejadas de pressupostos indemonstraveis, condiqaes 

cumulativas que n b  se podem demonstrar. 

A testemunha Joio Ramos Moreira disse que o projecto "Baia de 

Luanda" justificava 30 ou 40 M dblares, nfo 600MC. 

Vejamos o projecto da EA de JosC Miguel Pauptrio que foi apresentado 

como um projecto autonomo, nacional e so imobilihio. 

Niio entendo como 6 que se diz que C um projecto autonomo se 

atendermos aos seis factos seguintes: 

0 arguido Antdnio Castro Henriques disse que a gestiio da EA de JosC 

Miguel Pauptrio C partilhada com o BCP. 

Este mesmo arguido disse que a EA tinha situaqiio nula, sem capital, o 

activo e o passivo eram praticamente iguais. 

A Dazla tinha um passivo de 70 Me, ou seja, quer-se iniciar a actividade 

imobilihia com um p p o  com wna situaqiio liquida passiva de 70 Me. 

A testemunha Ana Pina Cabral disse que a CI faz escritura em 28 de 

Junho de 2004, trQs meses depois de ser vendida ao grupo de JosC Miguel 

PaupCrio, nas instalqaes do BCP e usou colaboradores do BCP. 

A testemunha Miguel Paup4rio disse que em Marqo 2004, trQs meses 

depois de comprada por Jose Miguel PaupCrio pede emprestados 600 M€ ao BCP. 

0 s  arguidos Filipe Pinhal e Christopher de Beck criaram o plano do 

projecto "Baia de Luanda" para a EA, o arguido Luis Neto Gomes C quem 

interdm na criagiio de off-shores (Juwain, Anjala) que foram financiadas pel0 

BCP assim como era o BCP - os arguidos Christopher de Beck e Luis Neto Gomes 

- quem deterrnina os activos da EA. 

0 arguido Luis Neto Gomes diz que Miguel PaupCrio desde o inicio da 

compra da EA queria participar no projecto "Baia de Luanda" mas este diz que 

queria um negbcio nacional. 
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Miguel Paupkrio disse que nunca tinha tido uma off-shore mas agora - que 

quer dedicar-se exclusivamente ao imobilihio - adquire n b  uma mas 4 (quatro) 

off-shores - Dazla, Townsend, Juwain e Anjala. 

Isto niio esquecendo urn outro "pequeno" facto: a CI que adquiriu, era urn 

veiculo como o afirmou o arguido Christopher de Beck. 

Miguel Pauperio explicou que fez um sem n~mero de operagaes de 

financiamento cruzadas, emprkstimos, emissiio de papel comercial, ou seja, gasta 

muito tempo com questaes financeiras mas ngo irnobilizirias - alih associa-se aos 

Isola que nada tCm a ver com o sector imobilikrio mas as off-shores. 

0 arguido Jardim Gon~alves aprovou submeter a Assembleia-Geral do 

BCP documentos de prestaqib de contas da instituiggo, ngo formulou nem 

suscitou reparos enquanto Presidente do Conselho de Auditoria do BCP, podendo 

e devendo fazC-lo quer pel0 cargo societirio que assumia quer pela sua 

intervenggo prkvia (anos de 2003 e 2004) relativamente aos documentos de 

prestaqb de contas do BCP e ainda recomendou Assembleia-Geral do BCP a 

aprovaqzo dos documentos de prestagb de contas do BCP. 

0 arguido Jardim Gon~alves praticou actos de aprovqio, de 

representa@io, deu instruq8es relativas a sociedades off-shores e transmutagiio (de 

parte) das perdas sofridas (atravks de opera~aes relacionadas com o sector 

imobiliirio) entre os anos de 1996 e 2004. 

0 arguido Filipe Pinhal disse que havia urna coordenaggo muito apertada 

da presidgncia do BCP e que a estratbgia do banco tinha a ver fundamentalmente 

com o presidente do banco. 

0 arguido Alipio Dias disse que quem determinava os pelouros, quem 

mandava, era Jardim Gongalves assim como disse que "havia administradores de 

la e de 2" - Alipio Dias era de 2"". 

A testemunha Ana Pina Cabral disse que o arguido Paulo Teixeira Pinto 

"nunca juntaria um ponto a acta sem a anuCncia de Jardim Gon~alves e o 

conhecimento dos outros administradores". 

A testemunha Eduardo Catroga disse que o arguido Jardim Gon~alves 

"era pessoa com lideranqa forte". 

0 arguido Jardim Gonqalves disse que falava com o auditor externo do 

BCP. 
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0 arguido Antbnio Rodrigues disse que "6 uma quest50 do presidente" 

referindo-se ao arguido Jardim Gon~alves e niio ao arguido Paulo Teixeira Pinto 

a quem o arguido explicou que niio comunicou a questiio das off-shores Cayman. 

Em relagiio As off-shores G6is Ferreira, o arguido Jardim Gon~alves tinha 

plena consciCncia dos actos do Conselho de Administragiio sobre as mesmas 

porque era condiggo de G6is Ferreira aceder ao Conselho Superior e quanto a esta 

pretensfto o arguido concordava com a mesma. 

Foi o arguido Jardim Gonqalves que pediu ao arguido Antbnio Castro 

Henriques que falasse com Gois Ferreira e Bessa Monteiro. 

0 arguido Christopher de Beck deu a entender ao arguido Antbnio Castro 

Henriques que Jardim Gongalves conhecia bem a situaqiio de baixas garantias das 

G6is Ferreira. 

A testemunha Carlos Frias disse que as propostas de crbdito para as G6is 

Ferreira vinham do gabinete da presidencia com os crkditos aprovados. 

A testemunha Rui Lopes, anterior director da DRI, disse que recebia 

ordens sobre as Gbis Ferreira dos arguidos Jardim Gonqalves, Christopher de 

Beck, Antdnio Castro Henriques e Filipe Pinhal. 

0 arguido Jardim Gonqalves filou com Miguel Paupbrio e quis garantir a 

sua presenga abrindo-lhe a porta da EA. 

0 arguido Filipe Pinhal aprovou submeter d Assembleia-Geral do BCP 

docurnentos de prestagiio de contas da instituigb, aprovou a 17.10.2007 as 

demonskq8es financeiras individuais e consolidadas do BCP relativas ao 3" 

trimestre de 2007 e aprovou que o BCP divulgasse ao mercado o comunicado que 

foi divulgado pel0 BCP a 23.1 2.2007. 

0 arguido Filipe Pinhal praticou actos de aprovaqb, de execugiio, de 

represenh$io, de delegagiio de poderes, de autorizagiio, de assinatura de 

contratos, de negociagiio, de estabelecimento de contactos relativos a sociedades 

off-shores e transmutaqiio (de parte) das perdas sofridas (atravks de operaqaes 

relacionadas corn o sector imobiliirio) entre os anos de 1998 e 2007. 



0 arguido Antbnio Rodrigues comunicou-lhe o problema das off-shores 

Cayman e o arguido reuniu com cada urn dos trCs UBOs individualmente - 

Moreira Rato, Ilidio Monteiro e Bernardino Gomes. 

Com Moreira Rato, o arguido Filipe Pinhal reuniu-se em Dezembro de 

2002, em Dezembro de 2003, Marqo de 2004 como disse a testemunha Moreira 

Rato. 

0 arguido Filipe Pinhal convidou Ilidio Monteiro a assumir as off-shores 

em Dezembro de 2002. 

0 arguido Antbnio Castro Henriques disse que quando pergunta ao 

arguido Antbnio Rodrigues quem erarn os UBOs das Cayman, este diz que sabia 

quem eram mas precisava de falar com o arguido Filipe Pinhal e este diz ao 

arguido Antbnio Castro Henriques que as Cayman estavam bem porque tinham 

UBOs que eram Moreira Rato, Ilidio Monteiro e Bernardino Gomes. 

A testemunha Rui Lopes, antigo director da DRI, diz que recebia ordens 

sobre as G6is Ferreira dos arguidos Jardim Gon~alves, Christopher de Beck, 

Antbnio Castro Henriques e Filipe Pinhal. 

Em relaqiio As sociedades G6is Ferreira e Cayman, o arguido Filipe Pinhal 

autorizou a concessiio e renovaqiio de crbditos A Hendry, A Sherwell, A Sevendale 

entre 1998 e 2006 assim como autorizou a concessb de crbditos (alguns dos quais 

iniciais entre €10 milhaes e €60 milh6es) e renovaqiio As 17 off-shores Cayman 

(pelo menos entre 13.03.2000 e 28.1 1.2002. 

0 arguido Filipe Pinhal era da kea  imobiliiria e a "Baia de Luanda" era 

hea deste arguido e de Christopher de Beck. 

0 arguido Filipe Pinhal interveio na aquisiqiio da EA, no emprkstimo de 

600 M € a EA, na compra da Townsend, da CI pel0 BCP e da Baia de Luanda. 

0 arguido Antbnio Rodrigues aprovou submeter A Assembleia-Geral do 

BCP documentos de prestaqiio de contas da instituiqiio, aprovou a 17.10.2007 as 

demonstraq6es financeiras individuais e consolidadas do BCP relativas ao 3" 

trimestre de 2007 e aprovou que o BCP divulgasse ao mercado o comunicado que 

foi divulgado pel0 BCP a 23.12.2007. 

0 arguido Antbnio Rodtigues praticou actos de aprovaqb, de execuqiio, de 

instruqiio, de delegaqiio de poderes, de autorizqb, de ratificaqiio, de celebraqiio 

de contratos, de estabelecimento de contactos, de concessZio de emprbtimos 

relativos a sociedades off-shores e transrnuta@o (de parte) das perdas sofridas 
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(atravks de operaqbes relacionadas com o sector imobilihio) entre os anos de 

1998 e 2007. 

Este arguido juntamente com o arguido Luis Neto Gomes tinham contactos 

regulares com o departamento banchio do Banco de Portugal pelo que conheciam 

os problemas de supervisiio do BCP tal como disse a testemunha Norberto Rosa. 

0 arguido Antdnio Rodrigues discutia com o auditor externo as contas do 

BCP. 

0 arguido Antdnio Rodrigues era o CFO - o administrador das contas. 

0 arguido Antdnio Rodrigues concedeu crkditos a off-shores G6is Ferreira 

e Cayman entre 30.12.1996 e 14.02.2007 - tal como disse a testernunha Helena 

Barreira Santos o arguido era muito prudente a analisar crbditos. 

A testemunha Neves de Oliveira disse que mandou reportes como os do 

mail de Agosto de 2002 de fls. 17737 sobre as Cayman e G6is Ferreira, com uma 

periodicidade talvez semanal, mas de certeza pel0 menos mensal, aos arguidos 

Christopher de Beck, Andnio Rodrigues e Miguel Magalhies Duarte. 

0 arguido Antdnio Rodrigues soube em Novembro de 2002 do "problema" 

das Cayman e nessa altura comunicou aos arguidos Jardim Gonqalves e Filipe 

Pinhal assim como ajudou o arguido Filipe Pinhal na soluqk do problema. 

Quando o arguido Antbnio Castro Henriques pergunta ao arguido Andnio 

Rodrigues quem s b  os UBOs das Cayman, este diz-lhe que as sociedades 

estavam bem porque tinham UBOs que eram Moreira Rato, Ilidio Monteiro e 

Bernardino Gornes. 

Foi o arguido Antdnio Rodrigues com Gomes da Costa quem disse a Albio 

Dias que em 2006 niio havia problema com as G6is Ferreira e que havia provisBes 

suficientes. 

Foi o arguido Andnio Rodrigues quem encarregou o arguido Miguel 

Magalhdes Duarle de juntamente corn Maria do Carmo Ribeiro e Gomes da Costa 

passarem as dividas das Gois Ferreira para a Branirno e Iutrum Iustitia. 

Foi o arguido Antdnio Rodrigues quem falou com Bernardino Moreira em 

2007 sobre as off-shores Gbis Ferreira para o que teve com ele duas ou trQs 

reuniks nesse ano como disse a testemunha Bessa Monteiro. 
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Em 2007 quando um jornalista faz perguntas sobre a Somerset, G6is 

Ferreira disse que foi ter com o arguido Antbnio Rodrigues. 

A garantia banchria para o ABN foi feita pel0 arguido Antdnio Rodrigues e 

pel0 arguido Antdnio Castro Henriques. 

0 arguido Antbnio Rodrigues era quem mais sabia dos contratos AE3N 

porque tinha o pelouro da DRI como disse o arguido Antbnlo Castro Henriques. 

fi o arguido Antbnio Rodrigues quem pede a Filipe Abecassis que negoceie 

os contratos B N ,  dando-lhe instrug6es para o efeito como disse a testemunha 

Filipe Abecassis. 

0 arguido Antdnio Rodrigues interveio na aquisigk da EA, no empr6stimo 

de 600 M€ A EA, na compra da Townsend, na compra da CI pel0 BCP, na compra 

da Baia de Luanda, na Juwain e na Anjala como disse a testemunha Miguel 

Paupdrio. 

0 arguido Christopher de Beck aprovou submeter A Assembleia-Geral do 

BCP documentos de prestaggo de contas da instituigio, aprovou a 17.10.2007 as 

demonstrq6es hanceiras individuais e consolidadas do BCP relativas ao 3" 

trimestre de 2007. 

0 arguido Christopher de Beck praticou actos de aprovaqgo, de ratificaqh, 

de autorizqk, de celebrqk de contratos, de negociaqk, de estabelecimento de 

contactos relativos a sociedades off-shores e transmuta@o (de parte) das perdas 

sofridas (atraves de operaq6es relacionadas com o sector imobilihrio) entre os 

anos de 1998 e 2007. 

0 arguido Christopher de Beck autorizou a concessiio e renovaqiio de 

cr6ditos a Hendry, A Sherwell, a Sevendale (Ilha de Man) e A Somerset (BVI) 

entre 1998 e 2006, autorizou a concessk de crkditos iniciais is 17 off-shores 

Cayman em 1999 e 2001 com valores entre €10 milh6es e €60 milh8es. 

0 arguido Christopher de Beck reconheceu que recebeu o mail de 6 de 

Agosto de 2002 dirigido A sua secrethria Maria Ermenezilda. 

Contrariando a testemunha Carlos Costa, o arguido Christopher de Beck 

disse que receber informqh directamente de funcionhrios ngo 6 saltar 

hierarquias. 

Neves de Oliveira disse que mandou reportes como os do mail de Agosto 

de 2002 sobre as Cayman e G6is Ferreira com uma periodicidade talvez semanal 
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mas de certeza pel0 menos mensal aos arguidos Christopher de Beck, Antbnio 

Rodrigues e Miguel Magalhiies Duarte. 

Foi o arguido Christopher de Beck quem explicou ao arguido Antbnio 

Castro Henriques que montantes de credit0 a Gois Ferreira tinham a ver com a 

vontade de G6is Ferreira aumentar a sua participagb no BCP. 

Foi o arguido Christopher de Beck que deu a entender ao arguido Antbnio 

Castro Henriques que Jardim Gon~alves conhecia bem a situaqgo de baixas 

garantias das G6is Ferreira. 

Rui Lopes, o anterior director da DM, diz que recebia ordens sobre as 

Gois Ferreira dos arguidos Jardim Gonqalves, Christopher de Beck, Andnio 

Castro Henriques e Filipe Pinhal. 

0 arguido Christopher de Beck conhecia a participaqgo do ABN no BCP 

mas sabia que era meramente financeira e por isso n3o se preocupou - como sabia 

entiio que era meramente financeira sem conhecer os contornos da operagk e o 

seu significado. 

Estando perante um banco 60 cioso de quem sSio os seus accionistas, 

sente-se de repente descontraido sem conhecer bem a opeq3o ABN - n3o B 

credivel. 

Foi o arguido Christopher de Beck quem apresentou o projecto "Baia de 

Luanda" em Conselho de Administrag30 e quem o acompanhou desde o inicio - 

o arguido Filipe Pinhal &la da existencia de capital do BCP em kwanzas mas foi 

o arguido Christopher de Beck quem disse que seria interessante investir esse 

capital na "Baia de Luanda" como disse o arguido Antbnio Castro Henriques. 

Foi o arguido Christopher de Beck quem fez o projecto de investimento do 

BCP na "Baia de Luanda" como disse o arguido Albio Dias. 

Foi o arguido Christopher de Beck que fez o despacho de credit0 para Josk 

Rkcio - acompanhado pela Dl. 

Foi o arguido Christopher de Beck quem apresentou Josk Rbcio a Miguel 

Paupkrio. 



0 arguido Christopher de Beck reconheceu que teve negociaqBes com 

Miguel Paupbrio sobre a EA e este reconheceu que o arguido Christopher de Beck 

6 a alma do neg6cio da "Baia de Luanda". 

0 arguido Antbnio Castro Henriques aprovou submeter A Assembleia- 

Gem1 do BCP os documentos de p res ta~b  de contas do BCP e aprovou a 

17.10.2007, as demonstraqBes financeiras individuais e consolidadas do BCP 

relativas ao 3" trhestre de 2007 assim como aprovou que o BCP divulgasse ao 

mercado o comunicado que foi divulgado pel0 banco em 23.1 2.2007. 

Este arguido praticou actos de autorizqio, de representaqb, de 

aprovqb, de execu~h ,  de concessfio e renovqh de cr6ditos, de celebra~fio de 

contratos, de ratificaqiio relativos a entidades off-shores e relativos A transmutaqio 

de parte das perdas sofridas atrav6s de operqaes relacionadas com o sector 

imobilissio entre os anos de 1998 e 2007. 

0 arguido autorizou a concessb e renovqio de cr6ditos As sociedades 

Hendry, Sherwell, Sevendale, Somerset (llha de Man) e As 17 off-shores Cayman 

entre 30.12.1996 e 26.09.2005. 

Foi o arguido Jardim Goncalves quem pediu ao arguido Antbnio Castro 

Henriques que Masse corn G6is Ferreira e Bessa Monteiro e o arguido falou com 

eles em 1996 juntamente com urn colega director cuja identidade n b  se lembra - 

o que foi confirmado pela testemunha Bessa Monteiro em audiencia de 

julgamento. 

Em fins de 1996 houve reunifio entre G6is Ferreira, Bessa Monteiro, o 

arguido e urn director do BCP que ja nfio se lembra quem seja e o arguido pediu 

que assinassem documentos do BCP tendo dito que o risco e a responsabilidade 

erarn do banco - tal como declarou a testernunha Gobs Ferreira em audihcia de 

julgamento. 

Rui Lopes, anterior director da DRI, disse que recebia ordens sobre as 

G6is Ferreira dos arguidos Jardim Gon~alves, Christopher de Beck, Antdnio 

Castro Henriques e Filipe Pinhal. 

A garantia banchria para o ABN foi feita pelos arguidos Antbnio 

Rodrigues e Antdnio Castro Henriques. 

0 arguido disse que 60 sabe de onde veio a venda da DAZLA a Jod  

Miguel Paupbrio mas sabia que a mesma jd n h  era do BCP dois anos antes de 

2003 quando fbi vendida a Miguel Paupkrio. 
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0 arguido interv6m na definiqb da composi~io do patrimonio da EA que 

fica nela e o que ia para o BCP junto de Miguel Paupkrio porque tinha o pelouro 

do imobilihio. 

0 arguido sabia que a EA ja niio era do BCP mas ao mesmo tempo queria 

tratar a EA como se acabasse de sair do patrimbnio do BCP. 

0 arguido interv6m no emprkstimo a EA. 

0 arguido Albio Dias aprovou submeter A Assembleia-Geral do BCP os 

documentos de prestaqiio de contas do BCP referentes ao ano de 2006 e aprovou a 

17.10.2007, as demonstrag8es financeiras individuais e consolidadas do BCP 

relativas ao 3" trimestre de 2007 assim como aprovou que o BCP divulgasse ao 

mercado o comunicado que foi divulgado pel0 banco em 23.12.2007. 

Este arguido praticou actos de autoriza~io, de solicita~iio, de celebrqio de 

contratos, de d e l e g a ~ h  de poderes, de renovqio e cessio de cr6ditos relativos a 

entidades off-shores e relativos A transmutaqk de parte das perdas sofridas 

atraves de operq8es relacionadas com o sector imobilihrio entre os anos de 2000 

e 2007. 

0 arguido fez os regulamentos de crddito do BCP sabendo que a assinatura 

e colegialidade 6 controlo - e para isso que existe. 

0 arguido 6 uma pessoa muito meticulosa. 

A testemunha Manuela Ferreira Leite disse que o arguido "6 impossivel 

fazer algo com intengio" tendo a defesa que insistir para recusar tamb6m a 

negligencia. 

0 arguido Alipio Dias autorizou a concessio e renovqio de cr6ditos is 

sociedades Sherwell (a 01 .01.2000, 21.08.2003 e 11.07.2006), Hendry (a 

08.09.2006) e Somerset (a 08.09.2006). 

Sabia que a garantia efectiva do empr6stimo a CI era o empreendimento 

"Baia de Luanda" e era entusiasta de investimento em Angola tal como disse a 

testemunha Maria Mesquita Reis em audigncia de julgamento mas investimento 

em Angola em '%anca pura e dura" e nio em i m o b i l i ~ o  como a "Baia de 

Luanda" tal como disse a testemunha Manuel Quina Vaz em audiencia de 

julgamento e a testemunha Paulo Pimenta Santos que disse na actividade banchria. 
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0 arguido Paulo Teixeira Pinto aprovou submeter a Assembleia-Geral do 

BCP os docurnentos de prestqgo de contas do BCP referentes aos anos de 2005 

(em 24.01.2006) e 2006 (em 24.01.2007). 

Este arguido praticou actos de certificaqiio, de secretariar e de aprovar 

relativos a entidades off-shores e relativos 2i transmutaqb de parte das perdas 

sofiidas atraves de operaq8es relacionadas com o sector imobi l i~o.  

0 arguido juntou ponto da acta do Conselho de Adminisrnb com 

anuhcia do arguido Jardim Gonqalves e conhecimento de administradores como 

disse a testemunha Ana Pina Cabral em audihcia de julgamento. 

Esta mesma testernunha disse que a funqiio de secretario da sociedade n b  

era meramente burocriitica e que o mesmo tinha uma visiio global dos assuntos 

que o Conselho de Administrqb trata. 

0 arguido disse que assistia a todas as reuni8es do Conselho de 

Adrninistrqb e As reuni8es na sua integra salvo na parte em que era avaliado. 

Foi o arguido em audiencia de julgamento que reconheceu que aprendeu o 

negocio bancbio enquanto secretArio da sociedade. 

0 arguido Antbnio Rodrigues referiu que o arguido Paulo Teixeira Pinto 6 

alguem que conhecia muito bem os meandros do Conselho de Adrninistmqb. 

Em audihcia de julgamento, o arguido Paulo Teixeira Pinto disse que 

sabia que o financiamento da CI em 22 de Junho de 2006 tinha a ver com o 

project0 "E3aia de Luanda". 

0 arguido foi secretario e chegou A a d m i n i s ~ ~ o  ern 2007 porque 

confiaram no que ele sabia - e que era muito rnais do que fazer actas estritarnente 

objectivas - dai ter dito que ele prbprio confiou em quem confiou nele. 

0 arguido Miguel Magalhiies Duarte tinha capacidade para interpretar 

contas e analisar impactos de operaq8es pois apresentava-as aos investidores 

institucionais - o celebre power point mostra que tinha que analisar centenas de 

phginas de contas e tinha que percebg-las profundamente para saber comunich-las 

de fonna clara e sintbtica. 

Neves de Oliveira mandou reportes como os do mail de Agosto de 2002 de 

fls. 17737 com periodicidade talvez sernanal mas de certeza pel0 menos mensal a 

vkrios arguidos designadamente Christopher de Beck Antdnio Rodrigues e 

Miguel Magalhies Duarte. 
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Era a DRI que exercia o mandato sobre as off-shores G6is Ferreira tendo o 

arguido Miguel MagalhZes Duarte explicado que seguia o que era feito antes dele 

chegar ao cargo pel0 seu antecessor - a testernunha Helena Soares Carneiro disse 

que dava continuidade k transacq6es ordenadas pela DRI sendo o reporte sobre as 

operaq6es feito desde pel0 rnenos 2001 a DRI corno tambkm disse esta 

testemunha e de inicio feito a DI corno disse a testemunha Carlos Costa em 

audigncia de julgamento. 

0 arguido explicou que Ihe foi pedido que tratasse com Maria do Carmo 

Ribeiro e Gornes da Costa da passagem das perdas das G6is Ferreira para a 

BRANlMO e a Iutrum Iustitia. 

Mais explicou o arguido que em 4.12.2003 enviou a Helena Soares 

Carneiro declarq6es dos UBOs em que estes nio respondem pelas dividas e em 

29.12.2003 voltou a mandar mail huela em que manda abrir contas para os UBOs 

tal corno lhe foi ordenado que fizesse. 

Gomes da Costa disse que propas formalmente crkdito sendo "a mgo que 

assinou documentos" e o arguido Miguel MagalhZes Duarte diz que nio dava 

parecer de crkdito sobre off-shores. 

0 arguido Christopher de Beck disse que o arguido Antbnio Rodrigues era 

quem sabia mais dos contratos ABN porque tinha o pelouro da DRI sendo esta 

que controlava os ABN. 

0 arguido Luis Neto Gomes disse que tinha contact0 pemanente com o 

arguido Antdnio Rodrigues e juntamente corn este tinha contactos regulares corn 

departarnentos banchios do Banco de Portugal conhecendo problemas de 

super-isgo do BCP assim corno a ele - Luis Neto Gornes - reportavam Areas do 

Centro Corporativo. 

Mais disse que reunia com auditores externos do BCP e reunia sozinho 

com eles pel0 rnenos uma vez por ano assim corno disse que discutia provisBes 

corn a KPMG. 

A Area da conso l i~ i io  do Centro Corporativo era pequena corn duas ou 

trgs pessoas - a testemunha Vasco Rebelo de Andrade disse que o didogo com o 

BCP na aprovqgo das contas era feito corn o Centro Corporativo. 
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Era nurna Area do Centro Corporativo que se fazia a consolidagiio das 

contas como disse o arguido Paulo Teixeira Pinto em audidncia de julgamento 

enquanto que a testemunha Joa'o Talone disse que em 6ltima etapa as contas 

consolidadas eram elaboradas no Centro Corporativo. 

A consolidagiio era uma Area do Centro Corporativo que era chefiada por 

Francisco Silva que reportava directamente ao arguido Luis Neto Gomes como 

disse a testemunha Ana Pina Cabral em audigncia de julgamento. 

A testemunha Ana Pina Cabral tarnbh disse que quem controlava a 

solicitaqiio das contas is empresas do grupo era o arguido Luis Neto Gomes mas 

este disse que niio era o Centro Corporativo que fazia o langamento de 

contabilidade enquanto que a testemunha Nogueira Chaves, director do 

departamento de contabilidade, assinava as contas consolidadas mas quem lhe 

dizia que empresas erarn para consolidar era a Area de consolidagiio. 

0 arguido Filipe Pinhal pediu ao arguido Luis Neto Gomes - pessoalmente 

- para executar o acordo com Miguel Paupkrio. 

A convicgiio atingida pel0 Tribunal teve ainda por base os seguintes meios 

de prova documental designadamente de fls. l , 23  1 4 a 23 1 8,25 1 5 a 2524,2583 a 

2587, 2735 a 2737, 2905, 2985, 3271 a 3273, 3276, 3380 (pedidos de 

esclarecimentos ao BCP), 3 a 11 e 28 verso a 33,47 a 66,70 verso a 76 verso, 82 

a 129 verso, 139 a 144 verso, 153 a 154 verso, 1 58 a 164 verso, 175 a 262 verso, 

278 a 287 verso, 298,302 a 386, 390 a 426,431 verso a 444, 453 a 564, 750 a 

849,934 a 938, 1 135 a 1138, 1221 a 1224 verso, 1320 a 1323, 1420 verso a 1423, 

1510 a 1512, 1606 a 161 1, 1714 a 1716, 1912 a 1914,2017 a 2025,2102 a 2105, 

2209 a 221 1,2224 a 2313, 2326 a 2328 verso, 2336 a 2338, 2347 a 2354 verso, 

2379 a 2384 verso, 2446 a 2450 verso, 2452 a 2454, 2493 a 2497 verso, 2498 

verso, 251 1,2515 a 2516, 2526 a 2532 verso, 2536 a 2558, 2574 a 2582, 2589 a 

2626, 2631 verso a 2691, 2718 a 2734, 2739 a 2745, 2746 verso a 2904, 2906 a 

2907,2964 a 2984,2987 a 3042, 3046 a 3054,3073,3081 a 3270, 3273 a 3275, 

3277 a 3303,3345 a 333350,3352 a 3371, 3372 a 3374,3381 a 3520 (respostas 

BCP ao pedido de esclarecimentos), 2513 a 2514 (pedido de esclarecimentos da 

CMVM ao arguido Filipe Pinhal), 2525, 2559, (pedido de esclarecimentos do 

BCP A CMVM), 3521 a 3527 (proposta de deliberaqiio), 3528 a 3529 (resposta de 
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pedido de elementos), 3637 (carta), 3647 a 3650 (termos e condiqaes), 3666 a 

3670 (extractos), 3673 a 3701 (aberturas de contas e condigaes gerais de 

aberturas de contas), 3722 a 3724 (proposta), 3726 (recibo de quitaqio), 3727 a 

3733 (contrato de cessio de crkditos), 3751 a 3754 (abertura de conta), 3754 

(condigties gerais de crkdito), 3758 (acordo de constituiqiio e/ou gesfio de 

sociedade), 3762 a 3775 (pedidos e propostas), 3797 ( s o l i c i ~ i h  de facilidade de 

crkdito), 3798 (pedido da Hendry ao BCP), 3799 a 3804 (contrato de mandato de 

gestio), 3822 (sociedade - proposta de constituigio), 3824 a 3825 (proposta), 

3827 a 3856 (aberturas de conta), 3881 (memorandum), 3882 (proposta), 3883 

(recibo de quiwio), 3884 (carta cessio de crtditos), 3885 a 3893 (contrato de 

cessio de crkditos), 3901 a 3903 (aberturas de consta), 3907 (sociedade - proposta 

de constituiqiio), 3908 (acordo de constituigb e/ou ges& de sociedade), 3910 a 

391 7 (propostas), 39 18 a 3924 (memorandum), 3925 (pedido abertura de conta), 

3947 a 3948 (carta), 3954 (carta ao BCP), 3956 a 3958 (contrato de compra e 

venda de acqties), 3959 (minuta de carta de notificaqiio), 3960 a 3964 (contrato de 

cumprimento com subrogqb), 3965 a 3970 (contrato de mandato de gesfio), 

3988 (proposta de constituigio de sociedade), 3990 a 3991 (proposta), 3993 a 

3998 (pedido de elementos), 3999 (informqio), 4000 a 4002 (notas de 

lanqamento), 4003 a 4004 (memorandum), 4005 a 4014 (pedido de elementos), 

4015 a 4017, 4021-A , 4066 a 4083, 4096 a 4851 (resposta a pedido de 

elementos), 4914 a 491 5, 4917 a 49 18, 4920 a 4922, (balanqos), 491 6, 491 9 e 

4922, (demonstraqb de resultados), 4924 a 4934 (caderno de encargos), 4934 a 

4949 (contrato de prestaqio de serviqos de avaliqio de bens imbveis), 4950 a 

4953 (pedido de elernentos), 4954 a 5083 (conclusties preliminares do trabalho de 

auditoria As demonstnqties financeiras do exercicio de 2007), 5085 a 5 1 1 1 e 5 1 13 

(pedido de elementos), 51 14 a (relatbrio de auditoria 1 1/2002), 5 181 a 5273 

(pedido de elementos), 5274 a 53 12 (transcriqties de depoirnentos de JosC Moreira 

Rato, flidio Monteiro, Josk Carlos Vicente, Antbnio Gaioso Henriques, Pedro 

Azevedo, Jiilia Passos, Fernanda Afonso, Carlos Monteiro, Jost Oliveira e Pedro 

Libano Monteiro), 53 14 (proposta de crkdito), 5315 a 5794 (extractos 

combinados), 5958 a 5972 verso (informqio movimentos), 5973 a 5983 (pedido 
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de elementos), 5984 a 5985 verso (contrato de daqb em cumprimento), 5986 

(acta n0598), 5986 verso (memorandum), 5987 a 5989 (carta), 5990 

esclarecimentos do BCP), 5996 verso a 6024, 6030 a 6059 verso (extractos 

combinados), 6060 a 6075 (certidh da Conservatbria do registo Comercial de 

Lisboa), 6077 a 6079 verso, 6081 a 6088 (prospectos), 6090, 6092 e 6094 

(informaqdes), 6095 a 6102 (informaqb em que Pensaesgere 6 entidade gestora), 

6103 a 6105 (proposta de deliberaqb), 6148 a 61 54 (pedido de informaqdes), 

6155 a 6156 (acta n03), 6157 a 6160 (estatutos da Branimo), 6161 a 6163 

(certificado de admissibilidade de firma), 61 64 (requisigh de registo), 61 65 (acta 

nOl), 6166 a 6178 (prestaqb de contas do exercicio de 2005 da Branimo, Lda), 

6179 (pedidoltaliio da Conservatbria do Registo Comercial de Lisboa), 6180 

(operaqb contabilistica avulsa da Conservatbria do Registo Comercial de 

Lisboa), 61 81 (factura), 61 82 (requisiqiio de registo), 61 84 a 61 86 (documento 

particular de constituiqiio de sociedade unipessoal por quotas), 6187 a 6189 

(estatutos da Branimo, Lda.), 6190 (c& provishio da Branimo, Lda.), 6191 

(declaragiio), 61 92 (requisiqb de registo), 6196 a 6199 (informagiio), 6200 a 6220 

(anhcio), 6221 a 6225 @&do de informaqiio), 6226 a 6237 (fotocbpia de 

certidk), 6238 a 6243 (informqb ao Banco de Portugal), 6244 a 6245 verso 

(infomqiio de participaqdes qualificadas e acordos parassociais), 6246 

(comunicado do BCP), 6247 a 6248 (requisigiio de informagb), 6249 a 6256 

(certidb da Conservatbria do registo Comercial), 6257 (requisiqb de registo), 

6258 a 6269 (contrato de sociedade), 6270 a 6271 (pedido de cooperaqiio), 6285 a 

6288 (e-mail), 6290 a 6296 (pedido de informaqdes), 6299, 6301 e 6303 

(informaqdes A CMVM), 6304 a 6306 (pedido de informaqdes), 6308 a 6325 

(certidh da Conservatbria do Registo Comercial de Lisboa), 6326, 633 1, 6333, 

6338, (requisiqaes de informaqdes), 6327 a 6330 (certidiio da Conservatbria do 

Registo Comercial de Lisboa), 6332 (pigina da net sobre Nobrimo lkk~), 6334 a 

6337, 6339 a 6348 (certidiio da Conservatbria do registo Comercial de Lisboa), 

6348 a 6351 e 6388 a 6418 (informaqdes prestadas pela Servitrust A CMVM), 

6454 a 6465 (sistema de instruqdes do Banco de Portugal), 6477 (informwes da 

Servitrust a CMVM), 65 14 (abertura de conta de depbsitos A ordem), 65 15 

(condigaes gerais), 6516 (memorandum), 6519 a 6520 (informaqdes da Servitrust 

A CMVM), 6595 (condiqaes gerais), 6596 a 6597 (fax da Servitrust ao arguido 

Antbnio Castro Henriques), 6600 (carta de Jose Pinto Bastos ao Presidente da 
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CMVM), 6600 verso a 6601 (extracto de acta), 6601 verso a 6728 (relatbrio e 

contas 1997), 6729 a 6851 (carta de Jost Pinto Bastos ao Presidente da CMVM), 

6852 (comunicado A imprensa), 6853 a 6855 (carta de Jost Pinto Bastos ao 

Presidente da CMVM), 6859 a 686 1 (comunicado), 6862 (balanqo consolidado), 

6863 a 6959 (relatbrio e contas 1999), 6961 (extracto da acta n023), 6962 a 6964 

(carta do BCP ao Presidente da CMVM), 6964 verso a 7048 (carta de Jost Pinto 

Bastos ao Presidente da CMVM e relatbrio e contas 1999), 7049 a 7248 (relatbrio 

e contas 2000), 7249 a 7323 (relatbrio e contas 2002), 7325 a 7609 (relatbrio e 

contas 2003), 7610 (extracto da acta n029), 761 1 a 8056 (relatbrio e contas de 

2005), 8057 a 8279 (relatbrio e contas de 2007), 8280 a 8281 (pedido de 

informag%s), 8282 (informagfo), 8283 a 8377 (relatbrio de control0 interno), 

8378 a 8385 (informagb sobre funqdes), 8441 a 8444 (pedido de informagdes da 

CMVM), 8445 (principais acontecimentos do universo BCPBPA em 1995), 8455 

e 8470 (requisiqks de informaqfo a Conservatbria do Registo Comercial de 

Lisboa), 8456 a 8469 (fotocbpia de certiao da Conservatbria do registo 

Comercial de Lisboa), 8471 a 8482 (preswfo de contas), 8484 a 8485 (fax de 

pedido de informaqdes), 8486 (informagdes da Servitrust ti CMVM), 8488 a 8490 

(pedido de informagdes), 8548 a 8549 a 8549 (sintese histbrica), 8550 a 8651 

(carta de Paulo Teixeira Pinto ao Presidente da CMVM com relatbrio e contas de 

2000), 8652 (fax), 8653 a 8657 (comunicado ii imprensa), 8658 a 8663 

(infomaglo sobre ernitentes), 8664 a 8666 (informqfo do BCP), 8667 

(informagfo emitentes), 8839 a 8840 (pedido de informag8es), 8841 a 8957 

(informagdes prestadas pela Seguros e Pensdes Gere, SGPS, S.A.), 8958 a 8976 

(informagfo a CMVM), 8983 a 8985 (informaggo emitentes), 8986 a 8988 

(comunicado do BCP), 8989 (proposta de deliberagfo), 8990 a 8994 (pedido de 

informaqdes ao Banco de Portugal), 8995 (proposta de deliberqb), 8996 (troca 

de informq8es com o ISP), 8997 a 9003 (pedido de informqdes), 9057 a 9060 

(fotocbpia de certiao da Conservatbria do Registo Comercial de Lisboa), 9061 a 

9063 (estatutos da EA Intemacional SGPS Lda.), 9064 a 9070 (contrato de 

constituiqfo de sociedade BPA Internacional SGPS Lda.), 9071 a 9079 (fotocbpia 

de certidio da Conservatbria do registo Comercial de Zona Franca da Madeira), 
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9083 (informaqio emitentes), 9084 a 9094 (evolu@io da actividade no 3" trimestre 

de 2007), 9095 (comunicado do BCP), 9096 a 9098 (informaqio de emitentes), 

9099 a 9398 (anhlise de contratos celebrados pelas entidades offshore), 9399 a 

945 1, 9574 a 961 8, 9622 verso a 9629, 9632 verso a 9722 (infomaqiio do BCP a 

CMVM), 9723 a 9725 (carta manuscrita ao Presidente do conselho de 

Administraqb do BCP), 9728,9741 a 9744 e 9797 a 9798 (informaqdes do Banco 

de Portugal A CMVM), 9890 a 9904 (declaraqdes do arguido Antbnio Rodrigues), 

9905 a 9906 (declaraqdes de Andrzej Jordan), 9907 a 991 1 (declaraqdes de Vasco 

Novais Branco), 9912, 9921 a 9938, 9942 a 10345, 10352 a 10564 e 10567 a 

1 13 8 1 (processos de contra-ordenaqb do Banco de Portugal), 1 1382 a 1 1384 e 

11396 a 11397 (pedido de informaqdes), 113999 a 11427 (certidio da 

Conservat6ria do Registo Comercial), 11431 a 11433 (pedido de informaqdes), 

1 1505 a 1 15 1 1 (certi& do Cartbrio Notarial de Luanda), 1 15 15 a 1 15 16 

(resposta a pedido de informaqaes de Moreira Rato), 1 15 17 a 1 15 19 (pedido de 

informaqdes ao ISP), 1 1520 a 1 1522 - 1 1528 a 1 1 529 (resposta de Goes Ferreira), 

1 1 53 5 (informaqb emitentes), 1 1 536 (informaqiio), 1 1 537 (nota biogriifica), 

1 1538 a 1 1 540 (infomaqiio ernitentes), 1 1541 (comunicado do BCP), 1 1542 a 

1 1543 (informaqb emitentes), 1 1544 (informqiio do BCP), 1 1545 a 1 1546 

(informaqiio sobre Christopher de Beck), 1 1547 (envio de docurnentos), 1 1548 a 

11550 (faxes), 11551 a 11554 - 11555 a 11560 - 11561 a 11572 (pedido de 

informaq8es), 1 1574 a 1 1586 (certi& da Conservatbria do Registo Comercial), 

1 1587 a 1 1590 (resposta a pedido de informaqdes), 1 159 1 (infomaqb emitentes), 

11592 a 11773 (prospecto), 11774 a 11791 (pedido de infomaqhs - 

esclarecimentos), 11797 a 11819 (boletim de cotagdes), 11820 (pedido de 

informqdes), 1 1821 a 1 1826 (anexo), 1 1827 a 1 185 1 (resposta a pedido de 

informaqdes), 1 1857 a 1 1859 (informaqio), 1 1860 a 1 1867 ( r e l q b  de im6veis), 

1 1868 (informaqh), 1 1869 (solicitagb), 1 1870 a 1 1872 (contrato de emprdstimo 

de curto prazo), 11873 (infomaqb), 11874 a 11878 (certi& de contrato de 

compra e venda), 1 1879 (pedido), 1 1880 a 1 1885 (certi& de contrato de compra 

e venda), 11886 a 11 887 (contrato de emprdstimo de curto prazo), 1 1888 

(informaqiio), 1 1889 a 1 189 1 (contrato promessa de compra e venda), 1 1892 

(informaqb), 1 1893 (informaqiio), 1 1894 a 1 1899 (contrato de compra e venda), 

1 1900 (infomaqh), 1 1901 a 1 1908 (contratos de compra e venda), 1 1909 

(infomqiio), 1 19 10 a 1 191 6 (contrato de compra e venda), 1 19 17 e 1 19 19 
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(solicitaqib), 1 1920 a 1 1924 (contrato de compra e venda), 1 1925 (solicitaqiio), 

1 1926 e 1 1927 (informaqb), 1 1928 a 1 1950 (contratos de compra e venda), 

1 195 1 a 1 1952 (contrato de daqiio em cumprimento), 1 1953 a 1 1955 (contrato de 

emprbstimo de curto prazo), 1 1956 (solicitaqio), 1 1958 a 1 1964(contrato de 

suprimentos), 1 1965 (informaqib), 1 1968 a 1 1969 (solicitag6es), 1 1970 a 1 1977 

(contrato de cessb de quota e alteraqio parcial de contrato de sociedade), 11978 a 

11985 (listas de presenqas nas Assembleias Gerais), 11986 a 12077 (actas), 12078 

a 12080 (pedido de esclarecimentos), 12081 a 12089 (contratos), 12090 a 12096 

(regulamen to), 12097 a 12 101 (contrato), 12 1 02 a 12 104 (regulamento), 1 2 105 a 

1 2 106 (informq6es), 12 108 a 12 1 10 (traduqio), 12 1 1 9 (informaqiio), 12 120 

(pedido de infonnaq6es), 12122 a 121 33 (respostas a pedido de informaq6es), 

121 35 a 121 37 (traduqb), 12144 a 121 55 (resposta a pedido de informaq6es), 

12156 a 12203 (contrato de sociedade), 12204 a 12208 (listagem), 12210 a 12214 

(contrato de suprimentos), 12218 a 12230 (certidk), 1223 1 e 12233 (balanqo), 

12232 e 12234 (demonstrqb de resultados), 12235 a 12239 (balancete), 12243 a 

12246 (contrato de daqk em cumprimento), 12247 (taliio), 12248 a 12250 (actas), 

12251 a 12252 (relatbrio do revisor oficial de contas), 12253 a 12268 e 12270 a 

12280 (contratos), 12284 (informaqio), 1229 1 (informaqiio de acqees), 12292 a 

12304 (contratos), 12305 a 12306 (infomaq6es), 12307 a 12308 (contrato), 12309 

(comunicaqiio), 123 10 a 12314 (infomqio accionistas), 123 15 a 123 17 (actas), 

123 18 (solicitaqk), 123 19 a 12323 (anexo a acta), 12324 a 12341 (programa de 

emissees de papel comercial), 12342 a 12344 (actas), 12345 (solicitagb), 12346 

a 12351 (anexo a acta), 12352 a 12363 (programa de erniss6es de papel 

comercial), 12364 a 12369 (actas), 12369 (informaqiio de actos praticados), 

12370 (acta), 12371 (fax), 12372 (infomagiio), 12373 a 12374 (auto de 

declaraqees de Manuel Vieira), 12375 (requisigb de certidk), 12376 a 12382 

(certidk), 12383 (fax), 12384 (informaqiio), 12384 verso a 12385 verso 

(contrato), 12386 (solicitaqiio), 12386 verso a 12388 (contrato), 12388 verso a 

(instruqees e solicitag6es), 12389 verso a 12390 (adenda ao contrato), 12390 

verso (solicitaqiio), 12391 (adenda ao contrato), 12391 verso a 12393 verso 

(extractos), 12395 a 12408 (pedidos de informaq6es), 12409 a 12422 (informaqiio 
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de Alipio Dias), 12423 a 12424 (carta), 12425 a 12427 (pedido de 

esclarecimentos), 12428 a 12429 (esclarecimentos), 1243 1 a 12432 (cbpia), 12433 

(matriz predial), 12434 a 12436 (listagem), 12436 a 12447 verso (envio de 

documentos), 12450 (informqb de emitentes), 1245 1 a 12452(comunicado), 

12454 a 12455 (envio de informqdes), 12457 a 12458 (cbpia), 12459 (matriz 

predial), 12460 a 12461 (listagem), 12463 a 12473 (envio de informqb), 12474 

a 12483 e 12495 a 12504 (estatuto da Baia de Luanda), 12484 a 12494 (certiao), 

12505 a 12506 (acta), 12507 a 12508 (informqiio), 12509 a 12512 (listagem), 

12513 a 12539 (resposta), 12540 a 12547(noticias de jornal), 12547-A (fax), 

12548 (crbdito sobre clientes), 12549 a 12550 (fax), 12551 a 13688 (extract0 de 

proposta de deliberqb), 13689 a 13867 (proposta de deliberaqb), 13868 a 

14285 e 14298 (envio de cbpias de acusqb), 14286 a 14288 (pedido confianga 

processo), 14302 a 143 10 (proposta de deliberaqiio), 143 17 a 14321 (resposta a 

pedido de cbpias), 14330 a 14338 (resposta a pedido de cbpias), 14339 (auto de 

levantamento de fotocbpias), 14348 a 14349 (resposta a pedido de cbpias), 14374 

a 14375, 14379 (resposta a pedido de prorrogaqb de prazo para contestagb), 

14394 (resposta a requerimento de cbpias), 14404 (resposta a pedido para consulta 

dos autos), 14416 a 14734 (resposta a pedido prorrogqb de prazo e de c6pias), 

1491 1 a 14925 (proposta de deliberaqb de prorrogqiio de prazo para 

contestqiio), 1509 1 a 15095 (resposta a pedido de c6pias, nota de l i q u i w o  e 

cheque), 15095 (auto de levantarnento de fotoc6pias), 15 10 1 a 1 5 103 (deliberaqiio 

pedido de cbpias de declarqdes), 1 5 108 a 1 5 1 1 1 e 15 12 1 a 15 125 (deliber@o de 

requerimento de consulta de processo), 15 165 a 15 166 (pedido de esclarecirnentos 

- proposta de resposta), 15206 (auto de levantamento de fotoc6pias), 15207 a 

15208 (notas de liqui&des), 15212 a 15231 (avisos de recepqb e registos), 

15232 (auto de levantamento de fotocbpias), 1523 3 a 15246 (avisos de recepqgo e 

registos), 15247 a 15575 (defesa de Jardim Gonqalves), 15576 a 15680 (defesa de 

Filipe Pinhal), 15681 a 15987 (defesa de Antbnio Rodrigues), 15988 a 16146 

(defesa de Christopher de Beck), 16147 a 17220 (defesa de Ant6nio Castro 

Henriques), 17221 a 17472 (defesa de Alipio Dias), 17473 a 17554 (defesa de 

Paulo Teixeira Pinto), 17637 a 17748 (defesa de Miguel Magalhbs Duarte), 

17749 a 17784 (defesa de Luis Neto Gomes), 18779 a 18875 (parecer de Faria 

Costa), 21399 a 21403 (acta), 21404 a 21429 (auto de declaraqdes de Filipe 

Pinhal), 21430 a 21434 (informqb de Filipe Pinhal), 21435 a 21437 (auto de 
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declarqdes de Ant6nio Rodrigues), 21443 a 21477 (auto de declaraqdes de 

Antbnio Castro Henriques), 21 741 a 21761 (auto de declaraqdes de Miguel 

Magalhiies Duarte), 2 1764 a 21 82 1 (apresentaqiio de resultados), 2 187 1 a 2 1965 e 

21 987 a 22010 (notificaqdes), 22068 a 22074 (inquiriqb de Alexandre Veiga e 

Filipe Matias), 22075 a 2213 1 (notificagdes), 22 132 a 221 38 (auto de declarqdes 

de Nasser Sattar), 22192 a 22199 (auto de declaraqdes de Diogo Campello), 

22200 a 22209 (auto de declarqdes de Ant6nio Lopes), 22210 a 22223 (auto de 

declarqdes de Antbnio Nogueira Chaves), 22224 a 22230 (auto de declara@es de 

Ana Sofia Raposo Preto), 22287 a 22299 (auto de declaraqdes de Joiio Borges de 

Oliveira), 22374 a 22384 (auto de declaraqdes de Jose Cardoso da Silva), 22575 a 

22580 (auto de declara+3es de Antonio Almeida Santos), 22581 a 22585 (auto de 

declaraqdes de Artur Santos Silva), 22589 a 22598 (auto de declarqdes de Jost 

Rodrigues de Jesus), 22606 a 22611 (auto de declarqdes de Fernando Pires de 

Matos), 2261 2 a 2261 5 (auto de declarqdes de Jost Xavier de Basto), 2261 6 a 

22620 (auto de declaraqdes de Manuel Jacinto Nunes), 22621 a 22624 (auto de 

declarqdes de Maria Manuela Dias Ferreira Leite), 22625 a 22634 (auto de 

declarqdes de Ana Marques Pereira), 22635 a 22647 (auto de declaraqdes de 

Maria Manuela Mesquita Reis), 22648 a 22654 (auto de declarqdes de Manuel de 

Quina Vaz), 22655 a 22662 (auto de declara~des de Jorge Cortes Martins), 2287 1 

a 22878 (auto de declarqdes de Virgilio Repolho), 22879 a 22890 (auto de 

d e c l q d e s  de Paulo Pirnenta Santos), 22891 a 22900 (auto de declaraqdes de 

Albino de Azevedo Soares), 22901 a 22913 (auto de d e c l q d e s  de Rui Pedro 

Coimbra Martins), 23 124 a 23 156 (auto de declarqdes de Ana Isabel Pina 

Cabral), 23 157 a 23 166 (auto de declarqdes de J o b  Nuno B r b  Jorge), 23 167 a 

23 180 (auto de declaraqdes de Miguel Narnorado Rosa), 23250 a 23256 (auto de 

declarqdes de Luis de Melo Champalimaud), 23257 a 23262 (auto de declarqdes 

de Luis Gonqalves Magalhiies), 23313 a 23324 (auto de declar~des de Norberto 

da Rosa), 23325 a 23334 (auto de declarq8es de Joiio Carvalho Talone), 23335 a 

23362 (auto de declarqdes de Vitor Cunha Ribeirinho), 23371 a 23386 (auto de 

declarqdes de Belmira Abreu Cabral), 23387 a 23394 (auto de declarafles de 

Joaquim Castro Fraga), 23395 a 23405 (auto de declaraqaes de Ant6nio Morais 
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Varela), 23416 a 23419 (auto de declara~aes de Antbnio Femandes de Sousa), 

23420 a 23446 (auto de declara~aes de Francisco Gon~alves da Silva), 23550 a 

23554 (auto de declarqks de Fernando A& da Fonseca), 23555 a 2357 1 (auto 

de declawaes de Ana Isabel Pina Cabral), 23573 (auto de levantamento de 

fotoc6pias), 23615 (auto de levantamento de fotocbpias), 23689 a 23700 (auto de 

declarqaes de Carlos Figueiredo de Frias), 2371 1 a 23742 (auto de d e c l q 6 e s  

de Joaquim Santos Paupdrio), 23806 a 23835 (auto de declaraqaes de Antbnio 

Amaral de Medeiros), 23844 (auto de levantamento de fotoc6pias), 23916 (auto 

de levantamento de fotocirpias), 23963 a 23988 (auto de declarafles de Joaquim 

Gomes da Costa), 23997 a 24016 (auto de declarqaes de Carlos da Silva Costa), 

24043 a 24065 (auto de declaraq8es de Joiio Lopes Raimundo), 24066 a 24089 

(auto de declarag6es de Maria Helena Soares Carneiro Paolini), 24093 (auto de 

levantamento de fotoc6pias), 24094 a 24136 (certidio da Conservat6ria do 

Registo Comercial), 24151 a 24163 e 24296 a 24309 (auto de declarqaes de 

htirnio Rodrigues), 24165 (auto de levantamento de fotocbpias), 24405 a 24482 

(parecer de Frederico da Costa Pinto), 24483 a 24541 (consulta), 25043 a 25169 e 

26188 a 26422 (anexos), 26892 a 26893 e 26896 (autos de levantarnentos de 

fotoc6pias). 

Mais se atendeu aos seguintes documentos: participqb e adicional de fls. 

29497 a 205 1 1, adenda i participqb de fls. 295 12 a 295 19, informagb do jomal 

DN fls. 29520 a 29526, informqb de fls. 29527 a 29528, informqb do Jornal 

Mundo Lusiada de fls. 29529, informqb a fls. 29530 a 29534, mapa de 

ajustamentos verificados no BCP entre 1999 e 2007 a fls. 27540, relat6rio pericial 

sobre mathias contabilisticas elaborado pela PKF em 25 de Setembro de 2009 a 

fls. 27541 a 27585, parecer fls. 27586 a 27595, estudo fls. 27595 a 2761 1, parecer 

fls. 27612 a 2761 5, aviso do Banco de Portugal n07/2009 a fls. 28067, notificqiio 

de fls. 27791 a 27793, auto de fls. 27794 a 27800, carta de fls. 27801 a 27804, 

auto de fls. 27805 a 27821, auto de fls. 27822 a 27831, auto de fls. 27832 a 

27848, contrato de fls. 27849 a 27853, carta de fls. 27854, memorandum de fls. 

27855, relatbrios de inspecqh de fls. 27856 a 27874, relat6rio de inspecqiio i iuea 

de crbdito de fls. 27875 a 27878, carta de fls. 27879, carta de fls. 27880, relat6rio 

de fls. 27881, acta 11'640 de fls. 27882 a 27889, notifiaqk de fls. 28229 a 28254, 

despacho de fls. 28255 a 28546, decisiio de fls. 28547 a 28886, recurso de fls. 

28887 a 29000, colaboradores do Centro Corporative de fls. 26997 a 26999, 
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impugnagees judiciais de fls. 29779 a 30084 (vol. 78), noticias de jomais de fls. 

30364 a 30389 e 30620, relatbrio de inspecgfo de fls. 30415 a 30418, 

memerandurn de fls. 30435 a 30436, aviso nO1 2/92 de fls. 30452 a 30459, anexo 

ao aviso n01/93 de fls. 30460 a 30465, aviso n02/93 de fls. 30466 a 30472, 

informqb do BCP sobre fungees do arguido Filipe Pinhal de fls. 30476 a 30482, 

carta de fls. 3051 1 a 30514, aviso n012/92 de fls. 30521 a 30524, cartas do Banco 

de Portugal de fls. 30525 a 30531 e 30544 a 30594, aviso n06/2010 de fls. 30532 a 

30543, revista de fls. 3 1026, comunicado do Banco de Portugal de fls. 3 1034, 

3 1046 a 3 105 1, comunicados de fls. 3 1052 a 3 1055, contestaqees e impugnaqees 

judiciais de fls. 3 1101 a 32485, actas do Conselho de Adminislnqfo Executivo e 

Conselho Geral e de Supervisfo - actas n0650 de 12.02.2008 e n018 de 18.02 de 

fls. 32492 a 32503, protocolo de fls. 32557 a 32558, protocolo - aditamento e 

anexo de fls. 32559 a 32561, protocolo de fls. 32562 a 32563, protocolo - 

aditamento e anexo de fls. 32564 a 32566, protocolo de fls. 32567 a 32568, 

protocolo - aditamento e anexo de fls. 32569 a 32571, d e l i b q a e s  do Conselho 

Directive da CMVM de fls. 32583 a 32585, 33706 a 33729 - noticias , 33729 a 

33739 - audigfo, 33740 a 33744 - entrevista, 3375 1 - informaqfo da testemunha 

Carlos Tavares da Silva, 34204 a 34209 - actas, 34268 - resultados do BCP, 

34272 - investimento do investidor BCP entre 2000-2007, 34339 - entrevista do 

"Sibado", 34340 - entrevista de "Exame", 34341 - entrevista de "Diirio de 

Noticias", 34342 - fotografia, 34343 - entrevista de '~egbcios", 34344 - 

entrevista de "Jornal de Negbcios", 34345 - entrevista de "Jornal de Negbcios", 

34346 - entrevista de "Sibado", 34347 - entrevista, 34348 a 34349 - entrevista 

de "Expresso", 34350 - entrevista de "Sexta", 34351 - entrevista de "P6blico", 

34352 - artigo de Nicolau Santos, 34353 - fax de "Expresso", 34354 - noticia do 

jornal "F%iblico", 34355 a 34358 - inclusfo de assuntos na ordem do dia - 

aditamento a convocatbria, 34359 a 34368 - propostas, 34368 - noticia de "Dihio 

de Noticias", 34369 - fotografia, 34370 - artigo do jornal "DiArio Regional de 

Viseu", 34371 - entrevista, 34372 - artigo do jornal "i", 34373 - artigo do jornal 

"Expresso", 34374 - artigo do "jornal de Noticias", 34375 - artigo do jornal 

"Expresso", 34376 - artigo do jornal "Expresso", 34377 - artigo do "Jornal de 
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Noticias", 34378 - artigo de opiniio, 34379 a 34380 - artigo do jornal 

"Expansio", 34381 - artigo do jornal "Sol", 34382 - artigo do jomal "Expresso", 

34383 - artigos do jornal "i", 34384 - artigo do jomal "Expresso", 34385 - artigo 

do jornal "Diirio Economico", 34386 - artigo do "Jornal de Negocios", 34387 - 

artigo do jornal "Expresso", 34388 - artigo do jornal "Expresso", 34389 a 34390 

- artigo do "Shbado", 34391 - editorial do "Jornal de Noticias", 34392 - artigo do 

jomal "Sol", 34393 - artigo do jornal "Dihrio Econ6mico", 34399 - artigo do 

jornal Expresso", 34395 - artigo da "Aghcia Financeira", 34396 - artigo do 

jornal "Expresso", 34397 - artigo do jornal "Expresso", 34398 - artigo do "Jornal 

de Noticias", 34399 - artigo de Ricardo Costa, 34400 - artigo do jornal 

"Expresso", 34401 - artigo do jornal "Expresso", 34402 - artigo do "Diario 

Econ6mico", 34403 - artigo do jornal "Semanitrio", 34004 - artigo do "Diirio de 

Notfcias", 34405 - artigo do jornal "Neg6cios", 34406 - artigo do Jornal de 

Neg6cios online, 34407 - artigo do jornal "P~blico", 34408 - artigo do jomal 

"I%blico", 34409 - artigo do jornal "Sol", 34410 - artigo do jornal "Expresso", 

3441 1 - artigo do "Diirio de Noticias", 34412 a 34453 - c6pia de sentenp do l o  

juizo e 1" secgio do JPIC, 34454 a 34462 - preficio , 34463 a 34465 - prefacio, 

34466 a 34468 - preficio, 34469 a 34474 - apresentagiio de livro, 34475 a 34477 

- preficio, 34478 a 34479 - carta, 34573 a 34580 - reportagem da revista 

''Rumo" de Setembro de 2012 e 34694 a 34900 tradugaes. 

Quanto aos factos n b  provados tal deve-se h ausgncia de prova." 

Muito embora jh sob o titulo de "enquadramento juridico", a 

senten~a continua a sua exposi~iio fimdamentadora, na f o m  de 

anilise critica, pel0 que, dado o seu interesse para a apreciaqiio das 

questaes colocadas sob recurso, vamos aqui proceder A sua transcriqiio 

na parte que consideramos relevante para o referido efeito: 

4 - ENQUADRAMENTO JZTRIDICO-PENAL 

0 s  arguidos Jardim Gonqalves, Antdnio Rodrigua e Miguel Magalhies Duarte alegam que a 

disponibiliza~io de sociedades off-shore era prbtica comum na Banca. 

0 arguido Antdnio Rodrigues refere que: "os descobertos concedidos as "off-shore Cayman" 

e s t m m  registcrdos nos livros da Sucursal Cayman e, como tal, foram reportados a C M  de 

acordo com as nonnas legais e regulamentares aplichek e com a periodicidade devida" e 
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que ''durante todo este periodo, foi sempre, nu verdade, lrimestralmente enviada pel0 BCP ao 

Banco de Portugal a Situacio Analitica e Desenvolvimento de Resultados da Sucursal de 

Cayman, nu qua1 os descobertos em conta das I7 "off-shore Cayman" estavam registadm nos 

termos globais exigi'ver;Fr' -fi. 15744 a 15745. 

A drlrponibiliza~r5o de sociedades sedeadas em pracas off-shore, por um Banco a clientes, niio 

constimi, per se, actividade ilicita ou irregular nem isso esth em causa nospresentes autos. 

0 que importa e releva para efeitos do presente processo k divulgaciio de informacio ao 

mercado que n io  reflectia de fonna verdadeira e apropriada a situapio patrimonial, 

financeira e reditual do BCP. 

k para evidenciar a situapio patrimonial, financeira e reditual do BCP que importa ter em 

conta a actuaeio e verdadeira natureza instmmental em relacio ao BCP que as 17 sociedades 

off-shore Cayman, as off-shore M i s  Ferreira e a CI assumiam. 

Por outro lado, o que releva para efeitos do presente processo t! a desconfonnidade entre a 

infonnaciio divulgada ao mercado e a realidade. 

Estiio em causa: 

d) os documentos deprestaeio de contas referentes ao anos de 2003 a 2006, 

e) a infonnaciio referente d sua actividade, resultados e situacZo econbmica efinanceira 

no 3"trimestre de 2007 e 

f )  o comunicado 23/I2/2007. 

Esta informacio foi divulgada ao mercado atravks do canal prbprio: o SDI da CMVM - cfi. 

artigos 2443 nV, al. b) e 3672mbos  do CdVM. 

Irreleva para efeitos do preenchimento do tipo contra-ordenacional que outra informaciio foi 

prestada a outras instituiqdes. 

0 s  referidos reportes mencionados nio afmtam que a informaeiio tenha sido ocultada porque 

o reporte pontual de alguma informacio (que n io  pennite uma visio de conjunto nem 

detalhada) a instituic6es diferentes (a fortiori quando M reportes dirigidos a entidades 

situadas em pracas off-shore) n io  t! apta a afastar a opacidadegerada. 

Tanto mais que os documentos de prestacio de conta anuais sio aqueles que, por excelZncia 

"( ...) tkm por fincio informar sbcios, credores e ptiblico em geral (quando submetidas a 

publicidade legal) da situa~cio patrimonial, financeira e rkditual das sociedades, pela tutela 

dos mais variados interesses" e "( ...) devem proporcionar informacio acerca da posicio 

financeira, d m  alteracdes da ta  e dos resultados das operac6es, para que sejam liteis a 

investidores, credores e outros utentes, a fim de investirem racionalmente, concederem crkdito 
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e tomarem decis6es semelhantes; conm'buem assim para o fitncionamento eficiente dos 

mercados de capitais - F. K CONCALVES DA SILYA, J.M. ESTEYES PEREIR4, Contabilidade d m  

Sociedades, 9. " Ediccio (actualizada e ampliada), Pldtano Editora, pdgina 288. 

0 s  arguidos Jardim Goncalves, Filipe Pinhal e Andnio Rodrigues alegam que foi em 

2002 que se aperceberam que as sociedades 08-shore Cayman ndo tinham ultimate beneficial 

owners (UBO) definldos e que regularizaram a situacdo. 

Mais d alegado que foram encontrados UBO para as sociedades of-shore Cayman que 

assumiram o residual interest das mesmas (tendo os arguidos por tese subjacente que o 

residual interest 6 o direito sobre o que sobeje do patrimdnio societdrio, depois de satisfeitos 

todos os credores) e que o caso dos autos assume contornos semelhantes ao da Finangeste. 

Sucede que: 

- Fredenco Moreira Rato, Jodo Bernardino Gomes e Ilidio Duarte Monteiro ndo assumiram, 

de forma efectiva, a titularidade d m  sociedades off-shore Cayman: foi o BCP que manteve o 

poder e era o verdadeiro beneficidrio econdmico das off-shore e 

- a situaccio dos autos ndo tem qualquer paralelo com o caso Finangeste. 

Estd em causa a constituicdo de sociedades em jurisdicdes off-shore, que ndo haviam 

sido solicitadas por nenhum cliente (no caso das off-shore Cayman) e que, exclusivamente 

atravh de finmciamentos do BCP, adquiriram em exclusivo accdes BCP (ou valores 

mobilidrios relacionados com o Gnrpo BCP, Heller Factoring Porhcguesa, S.A.), em 

quantidade correspondente a, pelo menos, 4,98% do capital social do BCP. 

Por maiores que sejam os erros de comwicacdo e de organizacdo, nenhuma instituicdo 

bancdria constitui sociedades em jurisdic6es 08-shore, financiando-as em exclusivo durante 

anos para a compra de accdes do prdprio Banco ao ponto das off-shore se tornarem 

accionistas de referdncia do Banco (com pelo menos 4,98?? do seu capital social), julgando 

que o estli a fazer para disponibilizacdo a clientes do Banco. 

No presente processo descrevem-se actividades e operac5es cinrrgicamente planeadas 

e articuladas entre si, corn um propdsito constante, reiterado e manifesto de ndo revelar ao 

mercado uma situaccio ilicita criada pelo BCP (aquisicdo de acc&s prdpnas a t r d s  das 08- 
shore) e minuciosamente ocultada (e camuflada) por este, bem como os custos de tal 

actividcrde. 

0 alegado pelos arguidos ndo tem qualquer adesdo ou correspondc!ncia a cada um dos 

factos e, em especial, ao seu conjunto, que revela exactamente o oposto: uma actua~do 

intencional e minuciosa e ncio meros erros ou falhas de comunicacio. 

0 s  Adminishadores do BCP aprovarm, durante anos, conceder e renovar avultados 

crdditos a estas sociedades off-shore -fls. 591, 591v, 592, 594, 593v, 593, 632, 633, 634, 637, 
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As sociedades off-shore Cayman Barsea Limited, Fieldmaz Assets Ltd, Folioval 

Investments, Inveast Limited, Millennium Secutiries, Nedlam Limited, Portofolio Investments e 

Bosfein Assets (bem como as of-shore Gdis Ferreira Shenvell, Somerset e Sevendale), 

inclusivamente, subscreveram, em 2000, aumentos de capital do BCP - jls. 82-100, 102-113, 

114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 454, 474, 475-552, 553, 564; ejls. 606, 649-705, 743- 

911, 951-1015. 1048-11 11, 1151-1220, 1251-1292. 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624- 

1695, 1727-1 785, 1821-1893, 192 7-1991, 2039-2086, 211 7-2185, 2223, 2247~2271, 2272- 

2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 

2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-271 7, 2718-2721, 2 71&, 271 9, 2724-2734, 3380- 

3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 

5892-595 7,5958-5972,8959-8976, 8949, 8956-8958, 11 769~.  

Niio existindo beneficial owners defnidos as sociedades of-shore constituidas eram do 

prdprio BCP, sociedade que as constituira, que detinha o seu capital e que as administrava - 
era o BCP o beneficial owners das off-shore Cayman. 

Nesse sentido deveriam as contas consolidadas do BCP rejlectir todas as transacco'es 

efeciuadas nestas sociedades, devendo consequentemente assumir, inclusive, todas as perdas 

(ou mais valias - se tivesse sido o caso) que foram geradas (cfr. artigos 2' e 5; ambos do 

Decreto-Lei no 36/92, de 28/03). 

Por outro lado, os juros cobrados deviam ter sido anulados quando da consolidaciio 

das contas (cfr. Instmciio do Bunco de Portugal no 71/96). 

0 que se iria rejlectir nos resultados dos exercicios e, subsequentemente, no capital 

prdpnb. 

Repare-se que ainda que s6 em 2002 os arguidos tivessem tomado conhecimento da 

situacr50 das off-shore (situaciio ndo credivel que apenas se admite a benefcio de raciocinio) a 

verdade incontorndvel L que, ainda assim, os documentos de prestapio de contas do BCP 

continuaram a ncio registar asperdas sofiidas. 

Em segundo lugar, niio L verdade que Frederico Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro 

e Bernardino Gomes tenham arsumido efectivamente a titularidade das off-shore Cayman. 

Em 02/12/2003, Moreira Rato, Ridio Duarte Monteiro e Joiio Bemardino Gomes, em 

cartas (individuais) enviadas ri sucursal de Cayman do BCP, confinnam a assunciio pessoal 

das dividas das sociedades em que constem como beneficidnos econdmicos. Mas, fazem-no 
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com o ~ i i o  de satisfaciio integral da divida mediante dacdo em pagamento dos activm das 

sociedades devedoras (o que operaria automaticamente em caso de morte ou incapacidade 

permanente ou absoluta do declarante) - fLr .  2327v, 2328 e 2328~.  

Ou seja, Moreim Rato, Zlidio Duarte Monteiro e Jo& Bernardino Gomes, ao 

uassumiremw as off-shore Cayman nio  sd niio aceitaram responder pelas dividas acumuladas 

geradas pelas off-shore Cayman como, mesmo em caso de agravamento da divida, sb tinham 

de dar em pagamento os activos detidos pelas off-shore para satisfazer integralmente a divida. 

Tanto assim que, como d dito pelo entiio Presidente do Conselho de Administraciio do 

BCP, arguido Filipe Pinhal, na carta junta aos autos, tratou-se & uma "( ...) assunciio pessoal 

limit& das dividas das sociedades pelas pessoas fiicas beneficilirias. " - fLr .  15638 - negrito 

nosso. 

Tiio limitada que Moreira Rato, Zlidio Duarte Monteiro e Joiio Bernardino Gomes sb 

respondim pelas perdas com as forcas das prdprias off-shore e niio com o seu patrimbnio 

pessoal. 

Assim, niio obstante a ctassun~iio, da titularidade das off-shore Cayman por terceiros 

(a convite do banco), nas palavras do arguido Filipe Pinhal, o que se venificou foi uma "(. ..) 

persistt!nda do risco do banco" que niio foi devidamente salvaguardada a t r d s  de provh5es - 
fLr. 15638. 

Acresce que Moreira Rato, Zlidio Duarte Monteiro e Joiio Bernardino Gomes niio 

investiam qualquer capital n u  off-shore Cayman, que continuaram a ser financiadas em 

exclusivo pelo BCP. 

Ou seja, as trEs pessoas flsicas que o BCP uencontmuw para assumirem a titularidade 

das off-shore Cayman niio correram, nem podiam ter corn-do, qualquer risco pela actividade 

das sociedades off-shore Cayman. 

Ao mesmo tempo, Moreira Rato, Joiio Bernardino Gomes e Zlidio Duarte Monteiro 

tambdm niio tinham sequer direito efectivo aos eventuais beneficios que viessem a ser gerados 

pelas off-shore Cayman (em caso de valorizaciio acentuada dos seus activos) uma vez que 

haviam subscrito declaracdes, ndo dataah, que autorizavam a tronsferincia de 100% d m  

acc5es d m  sub-holdings para o BCP ou para outra entidade a indicar por este Banco. @. 

2498,2451,241 1,2351~). 

Pelo que mesmo que, a beneficio de raciocinio, o crit6riofosse o do residual interest no 

sentido invocado pelos arguidos sempre se teria de concluir que as sociedades off-shore eram 

detidm pelo BCP. 

Utilizando estas declarac5es, niio datadas, o BCP poderia, em caso de valorizapio, 

apropriar-se em exclusivo da mais-valia gerada -fLr.  2498, 2451, 241 1, 2351v e 2497, 2450v, 

2384v e 2351,2351v, 2451, 2498,5276, 11384-1 1515-1 15 16. 
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Ou seja, quem tinha capacidade deficar com o "interesse residual" (residual interest) 

era o BCP - fazia-o automaticamente cmo a valoriza~cio d m  ac&s ncio ultrapassasse os 

'Ifees" de gestcio. 

Caso ultrapassasse aqueles montantes, sempre o podia fazer atravds d m  cartas de 

transfer2ncia ncio datadas de que dispunha, o que impedia que os denominados UBO se 

apodermsem de uma eventual, hipotdtica e ncio previsivel valoriza~do exponential d m  aqo'es 

BCP. 

Ou seja, o BCP poderia absorver todo o interesse residual - tinha esse poder. 

A l ih  quanab as off-shore Cayman passam a ter alegados UBOs: (0 nada mudou no seu 

regime de ddbito de juros e (ii) quem decide a manutenpio do regime d unilateralmente o 

prdprio BCP - o que mostra mais uma vez que estes UBOs eram ficticios. 

Pelo que correndo os rkcos e os beneficios d m  sociedades off-shore Cayman por conta 

do BCP s6. se pode concluir que era este (continuou a ser) o verdadeiro detentor das mamas. 

Frederico Moreira Rato, Jo& Bernardino Gomes e llidio Duarte Monteiro ndo eram 

cudonosu pois ndo sb ndo corriam risco pel0 investimento como ainda ncio tinham qualquer 

garantia oun'dica) de vir a obter ganhos mesmo que estes fossem gerados. 

Ndo se coloca em causa a alegada possibilidade - embora se tenha de assinalar que a 

mesma era remota - deface ris condi~des de mercado, as ac~des  do BCP pudessem valorizar- 

se $ara valores acima dos € 6por ac~do). 

Mas certo d que o BCP ncio sd ndo transferiu, substancialmente, os riscos das 

sociedades off-shore para Frederico Moreira Rato, Jocio Bernardino Gomes e Ridio Duarte 

Monteiro como podia, ainda, sempre apropriar-se de todos os eventuak benefcios gerados 

pelas mesmas (em virtude d m  cond@des contratuab estabelecidas). 

0 auditor erterno do BCP, a KPMG & Associados, S.RO.C., S.A. referindo-se d.s 

declara~des ncio datadas emitidas por Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e Jocio 

Bernardino Gomes, acaba por assumir - apesar de ter cerfipcado legalmente as contas do 

BCP - que sb apbs 14 de Janeiro de 2008 conheceu essas declara@es e entende que as 

mesmas: "podercio levantar dividas sobre a efectiva transfer2ncia dos direitos e obriga~o'es 

sobre essas sociedades " -jh. 12521. 

A divida do Auditor perante uma situa~cio que respeita ao seu prbprio cliente bem 

demonstra que a situaqcio nncio d normal. 



A posiqiio de Moreira Rato, Joio Bernardino Gomes e Zlidio Duarte Monteiro mais niio 

era do que uma posiqiio nominativa e nZo era uma posiGZo ejectiva de correr riscos e captar 

beneficios. 

0 BCP ao ter uencontradow beneficial owners nestes tennos, isto k, que niio corriam 

riscos nem beneficios, em nada melhorou os ricios de cobertura das garantias. 

Tratava-se, apenas, de gamntias nominativas que em nada melhoravam a qualidade de 

cridito raziio pela qua1 o mandato confedo por Moreira Rato, Joiio Bernardino Gomes e 

Zlidio Duarte Monteiro b DRI (Direcqiio de Relaqcies com os Znvestidores do BCP) niio se 

tratou de um mandato de gestiio semelhante a outros de outros clientes - jh. 8287v, 8295, 

8295v, 8301,8295v, 8313,8320,8326,8333,8344,8306~. 

Tratou-se de mais um instrumento que colocava nu Brbita do BCP todo o poder sobre 

as sociedes off-shore Cayman de que o BCP era, afnal, detentor. 

0 BCP antes e depois da assunpio (meramente formal) das sociedes off-shore Cayman 

pelos (alegados) UBO detinha o poder sobre estas e era o seu verdadeiro beneficiirio 

econbmico - detendo, inclusivamente, o alegado "residual interest". 

A siiuaqiio abs autos niio tem paralelo com a da Finangest. 

Na sequ&ncia, designadamente, da extinqiio do Bunco Intercontinental Poriugub foi 

criada, pel0 Decreto-Lei no 250/82, de 26 de Junho, a Finangeste - Empresa Financeira de 

Gestiio e Desenvoivimento, S. A. R. L. (doravante, Finangeste). 

A Finangeste foi criada tendo por objectivo dominante a: "(. ..) gestiio e cobran~a de 

criditos, provindos & instiiuiqiies de crhiito do sector pliblico e emergentes de opera~cies 

anbmalas anteriores d nacionalizaqiio, sem prejuizo de, nesta perspectiva, poder implementar, 

na medida do estntamente necessinb. outro tip0 de ac~cies com vista ao melhor 

aproveitamento & alguns elementos patimoniais passiveis de recupera~iio econdmica e sua 

subsequente alienaqiio em condiqcies vantajosas. " - cfr. precimbulo do diploma legal. 

Nos t e r n s  do artigo 2Odo Decreto-Lei no 250/82, de 26 & Junho, a Finangeste tinha, 

ainda: "por objecto o erercicio de actividades de naiureza prabanciria respeitantes ci 

aquisiqiio e cobranca de crdditos e, acessoriamente, a gestiio, corn vista b sua alienaqrlo, de 

participa~cies financeiras e de patimbnios cuja tiiularidade lhe advenha por virtude daquele 

seu objecto princi'l ". 

A comparaqiio entre a siiuaqiio dos autos e a Finangeste assenta, implicitamente, nu 

admissiio de que eristiram operaqcies irregulares e que era necessirio encontrar velculos 

para, com o tempo, o BCP poder vir a recuperar as perdas. 

0 que desde logo comprova que as sociedes offshore Cayman e os inwstimentos 

realizados nu vertente imobiliriria foram instrumentais aos objectives do BCP. 

A contra* as sociedades off-shore Cayman niio foram entidades, em momento algwn, 

assumidas, de f o m  efectiva, por Frederico Moreira Rato, Joiio Bernardino Gomes e Ilidio 

Duarte Monteiro. 
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Por outro lado, hci que atentar que: 

- a criacio da Finangeste e os objectivos a que esta sepropunha decorreram de lei e foram 

amplamente publicitados - maxime atravt.3 da publicacio no Dicirio da Repriblica 

- nio tendo sido ocultadas perdas. 

No caso dos autos: 

- as sociedades off-shore Cayman decorreram de decisdes internas do BCP e criaram uma 

situa~cio de opacidade e 

- o BCP nunca reflectiu (at6 2007) as perdas sofridas nus suas demonstra@esfinanceiras. 

0 caso dos autos n io  tem paralelo possivel com o da Finangest. 

Para que as situac6es fossem comparcivel era imprescindivel que o BCP tivesse 

registado as perdas nus suas demonstracdes financeiras de molde a que estas espelhassem a 

realidade patrimonial, Jinanceira e reditual do BCP. 

Ao invb as perdas sofridas pel0 BCP foram (tocultadas)) at& ao limite, ncio as 

registando, nem constituindo provisdes. 

A invocaccio da Finangeste como caso comparcivel torna claro que as perdas estavam 

fora do balanco e n io  eram reflectidas nos documentos de demonstrapio de contas - o tip0 

infraccional pelo qua1 os arguidos foram acusados. 

0 arguido Miguel MagalhZas Duarte invoca uma alegada contradi~o da acusacio 

porquanto esta refere que: 

"o produto da venda das Notes, no valor de € 122.980.934,92, foi entregue integralmente d 

Sevendale: () € 68.105.998 foram transferidos (a 16 e 17/12/2004) para as of-shore 

Indigo, Nedlam, Inveast, Western, Sulltop, Barsea e Bosfein, que, subsequentemente (a 

21/12/2004), os transferiram para a Sevendale, (ii) € 54.874.937,32 foram transferidos 

directamente, a 02/12/2004 e 03/12/2004, para a Sewndale" - ponto 54 alinea a) da 

acusapio, no ponto 27 alinea a) do a n a o  IV da acusacio, no ponto 9 alinea z) do ansro Y ,  

pcig. 14, da anrsapio e noponto 24 alinea m) do anao  V,  pcig. 21 da acusacio. 

Mas tambtm que: 

"em sintese: (...) os pagamentos finak (das Notes) foram feitos, entre 29/11/2004 e 

21/12/2004, pel0 ABN a Sevendale que (como inpa se demonstra) k uma sociedade veiculo 

do BCP - sociedade que nio era parte contratante e que nio tinha qualquer conaio, 

nesta data, com a Townsend" - ponto 60 da alinea c) da acusacio e no ponto 32 alinea c) 

do a n a o  IV da acusacio. 



Mas niio h6 contradiciio. 

Com efeito, a CMYM descreve o rasto do dinheiro: uma parte do pagamento do ABN 

foi feito a off-shore Cayman que, subsequentemente, transfen'ram o dinheiro para a Sevendale 

(uma off-shore alegadamente pertencente a G6is Ferreira que nem era parte contratante) e 

outra parte do pagamento foi feito directamente b Sevendale. 

A CMYM afima que os '~agamentosfinais" siio feitos b Sevendale, ou seja, o produto 

da venda das notes que devena ter como destinatririo as off-shore Cayman (partes 

contratantes) - sociedades que os arguidos alegam que eram detidas, de fonna efectiva, por 

Frederico Moreira Rato, Zlldio Duarte Monteiro e Joio Bernardino Gomes - foi entregue d 

Sevendale (sociedade que os arguidos alegam que era detida, de forma efectiva, por Gdis 

Ferreira) . 

A transfer2ncia realizada pelas 17 of-shore Cayman para a Sevendale niio implicou 

qualquer contrapartida data nem sequer foi celebrado qualquer negdcio subjacente que 

justifiue esta operacio. 

Nio C verosimil que esta transfer2ncia se tratasse de uma liberalidade e s6 se pode 

entender que o BCP tratava indijerenciadamente tanto as off-shore Cayman como as off-shore 

Gdis Ferreira por serem todas offshore detidas pelo prdprio BCP - conforme C dito nu 

acusacio ajls. 13905. 

0 s  arguidos Jardim Goncalves, Filipe Pinhal, Antdnio Rodrigues e Miguel Magalhies 

Duarte alegam que o ABN corria o risco do contrato celebrado com as sociedades 08-shore 

Cayman e/ou que as accdes object0 desse contrato, de acordo com o CSC, nio devem ser 

consideradas do prdprio BCP. 

Por forca do contrato celebrado com o ABfl o BCP niio transfenu o risco inerente bs 

accdes BCP por si detidas e que as accdes BCP tinham de ser contabilizadas como accdes do 

pr6prio BCP. 

Por forca do contrato celebrado entre as of-shore Cayman, o BCP e o ABN AMRO, a 

29/11/2002, verifcou-se uma mera transferEncia juridica das accdes BCP das off-shore 

Cayman para o BCP. 

A transferEncia juridica das acc6es d insuficiente nu bptica contabil{stica e do Direito 

da Contabilidade para que as accdes pudessem ser desreconhecidas das demonstracdes 

financeiras do BCP. 

Nos termos do artigo 2.9 do Capihlo ZZ do Anexo b Znstruciio do Bunco de Porlugal n." 

4/96: "urn activo ou passim financeiro deixarrf de ser reconhecido no balanqo quando: 
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a) Substancialmente todos os riscos e beneficios associados corn o activo ou 

passivo tenharn sido transferidos para terceiros e o valor de quaisquer riscos 

e beneficios retidos podem ser medidos corn fiabilidade; e 

b) 0 direito subjacente ou a obrigagiio tenha sido exercido, anulado ou 

cancelado, ou tenha expirado." 

0 BCP ndo transferiu substancialmente todos os riscos (alicis, ndo transferiu nenhum 

risco) e beneficios inerente hs acq6es BCP transfen'das para o ABN. 

Por f o r ~ a  dos contratos celebrados com o ABN as 17 sociedades off-shore Cayman 

continuaram apostas ao rkco das acqo'es BCP. 

As Notes (em ambos os contratos) t&m as ac(;&s BCP como activo subjacente, (ii) as 

possiveis combina~o'es dos eventos previstos contratualmente permitem delinear, h data da 

celebracdo de cada um dos contratos, quatro cencirios possiveis nu data terminal do period0 

de liquida~do e fiii) de todos os cendrios resulta uma substancial exposipio ao h c o  porparte 

das off-shore Cayman - cfr. 3310v;fls. 9102-91 02v, 9106~.  

0 BCP assume todo o risco de descida de cotaq6es e o ABN tem probabilidade 

injinitesimal de sofrer esse risco. 

Na realidade, o ABN assegura apenas um risco de cridito (adiantamento de parte do 

preco das acco'es). 

Se as acq6es atingirem essefloor, o ABN vende a terceiros e encaixa assim o dinheiro 

recebido &i que os contratos definem o termo da opera~tio nessa circunstrjncia) ou pede ao 

BCP que renegoceie as condi~o'es (por aemplo devolver parte do dinheiro entregue e colocar 

ofloor em valores mais baixos - que foi exactamente o que acaboupor acontecer). 

Pelo que o linico risco que o ABN corria era o da falincia do BCP. 

0 que bem demonstra que o BCP & que garantia o negbcio, quem corria, poi$ 

verdadeiramente os riscos. 

Ainda nessas circunstdncias, muito antes do BCP entrar em situa~do prdxima de 

falincia, jd  as cota~6es do BCP teriam atingido a barreira de resolu~Bo de negdcio pel0 que o 

ABN teria alienado as acq6es (colateral do financiamento) a terceiros recebendo o montante 

desembolsado. 

0 ABN nunca suportou qualquer encargo com a desvalorizapio das agdes. 

Por outro lado, o BCP manteve beneficios importantes relatives cis acq6es BCP mesmo 

ap6s a transferincia das accdes BCP d m  off-shore Cayman para o ABN. 
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Conforme o clausulado do contrato celebrado a 29/11/2002 com o ABN, este nio 

exercia os direitos de voto inerentes b iscedes e desenvolvia esforcos para fornecer 

procurac6es b off-shore Cayman que o solicitassem ou exercia os direitos de voto por conta 

das off-shore Cayman (em termos a ser acordados e que deveriio ser iguais para todas as off- 

shore) - cfr. cldusula 3/i a jls. 6132. 

Na pendincia do contrato celebrado a 18/03/2003 k verdade que tal cldusula deixou de 

ser expressa. 

Todavia, na prdtica, certo k que o ABN se fez representar na Assembleia-Geral do 

BCP de 15/03/2004 por Alexandre Alberto Bastos Gomes (entio Administrador do BCP). 

0 ABN havia conferido procuracio a Alexandre Alberto Bastos Gomes e, na sua 

ausincia ou impediment0 do primeiro, a Boguslaw Jeny Kott - ambos vogais do Conselho de 

Administracio do BCP -jls. 3301, 8352v, 7607v, 7608. 

Pelo que o BCP manteve os direitos de votos inerentes b acc6es. 

Acresce que nos termos dos contratos celebrados o BCP mantwe direito a parte 

substancial dos dividendos (cerca de 70%). 

Em ambos os contratos estd, ainda, previsto o direito de recompra das acco'es por parte 

das off-shore Cayman (cldusula 34 (rights and procedures) do Anexo 2 (Product Conditions), 

ajls. 6132-6133 e cldusula 3.1, ajls. 3311). 

Na cldusula 34 (rights and procedures) do Anexo 2 (Product Conditions) prwi-se que 

o ABN tinha de envidar todos os esforcos para que fosse contratada, a precos de mercado, a 

transferincia das aq6espara as sociedades offshore Cayman. 

Na cldusula 3.1 previa-se uma opccio de compra, para as off-shore, e o correspondente 

dwer de venda do ABN AMRO. 

0 ABN vendeu as acq6es BCP, a 10 e 13N2/2004, com a colaborapio doprdprio BCP 

que actuou atravb da DRI, que tinha como Director, d data, o arguido Miguel Magalhies 

Duarte -jls. 3301~. 23452. 

A opciofinal foipela alienacio ao Gmpo Teixeira Duarte (que j& era um accionista de 

refer2ncia do BCP), a Josk Berardo (ou entidades relacionadas) e aos fundos K Kapital 

(Boston) e Plnternational -jls. 3301v, 23452. 

Nio k, assim, verdade que o direito de recompra inexkta ou fosse tibio. 

Pelo que o BCP niio transferiu substancialmente todos os riscos e benefcios associados 

ds aqi5es BCP e, consequentemente, nio as podia desreconhecer do seu balan~o. 

Por outro lado, as ac~6es BCP object0 do contrato celebrado com o ABN tinham de ser 

reflectidas nos documentos de presta~c.70 de contas do BCP. 

De acordo com o artigo 325"-A do Cddigo d m  Sociedades Comerciak as acco'es de 

uma sociedade andnima subscritas. adquiridas ou detidas por uma sociedade daquela 
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dependente, directa ou indirectamente, consideram-se, para todos os efeitos, ac~6es  prdprias 

da sociedade dominante. 

Esta equipara~a'o aplica-se ainda que a sociedade dependente tenha a sede efectiva ou 

a sede estatutciria no estrangeiro, desde que a sociedade dominante esteja sujeita d lei 

portuguesa, artigo 325"-A n03 do mesmo diploma legal. 

0 artigo 3-24: n02 do mesmo diploma legal estabelece que no relatdrio mual do 

Conselho de Administra~io ou do Conselho de Administrap70 Executivo devem ser claramente 

indicados: 

(0 0 nrimero de ac~6es  prbprias adquiridas durante o exercicio, os motivos das 

aquisi~6es efectuadas e os desembolsos da sociedade 

fig 0 nrjmero de ac~6es  prdprias alienadas durante o exercicio, os motivos das 

aliena~6es efectuadas e os embolsos da sociedade 

(iii) 0 nrjmero de ac~6es  prdprias da sociedade por ela detidas no fim do exercicio. 

De acordo com o artigo 66; n02, al.4 do mesmo diploma legal, na redac~Eo em vigor d 

data dos factos, o relatdrio da gestio da sociedade deverci indicar o nrjmero e o valor nominal 

de ac~6es  prdprias adquiridas ou alienadas durante o exercicio, os motivos desses actos e o 

respective p r e ~ o  bem como o ntimero e o valor nominal de todas as ac~6es  prdprias detidas no 

fim do exercicio. 

Mas o BCP nunca reconheceu as ac~des  prbprias det ihs  pelas sociedades off-shore 

Cayman (nem as ac~des  detidas pelas off-shore Gdis Ferreira). 

No period0 compreendido entre 1999 e 2003 o BCP adquiriu ac~6es  prdprias por via 

das sociedades 08-shore Cayman (e off-shore Gdis Ferreira). 

De acordo corn o artigo 3249 nOl, al. b) do supra mencionado diploma legal enquanto 

a sociedade deliver ac~6es  prdprias, esta deverci tornar indisponivel uma reserva de montante 

igual riquele por que elas estejam contabilizadas. 

Este ajustamento deveria ter sido efectuado nus contas individuais do BCP (com reflex0 

nas contas consolidadas) em cada uma das datas de reporte, por contrapartida da redupio das 

reservas distribuiveis. 

Todavia, no penbdo compreendido entre 1999 e 2003, o BCP n io  constituiu uma 

reserva de igual montante ao valor de aquisi~iio em ac~des  prdprias - reservas nEo 

distribuiveis -fi. 6904, 6905, 6910v, 6912v, 7007, 7008, 7091v, 7092v, 7147, 7149, 7229, 

723 lv, 7294v, 7295v, 7394v, 7395v. 



Nos termos do artigo 317; n04 do supra mencionado diploma legal, como 

contrapartida da aquisiqiio de acqo'es prbprias, uma sociedade sd pode entregar bens que, nos 

tennos dos artigos 32" e 334 ambos do Cbdigo das Sociedades Comerciak possum ser 

distribuidos aos sdcios, devendo o valor dos bens distribuiveis ser, pelo menos, igual ao dobro 

do valor a pagar por elas (princrjlio da intangibilidade do capital). 

Nos termos do artigo 334 nOl do Cbdigo das Sociedades Comerciais niio podem ser 

distribuidos aos sbcios os lucros do exercicio que sejam necessririos para cobrir prejuizos 

transitados ou para formar ou reconstituir reservas impostas pela lei ou pel0 contrato de 

sociedade. 

Caso o BCP tivesse reconhecido as acqo'es prdprias adquiridas pelas off-shore Cayman 

(e off-shore Gbis Ferreira), como lhe era imposto, teria de constituir reserva indisponivel de 

montante igual dquele por que as acqo'es prbprias estariam contabilizadas pelo que reduziria a 

sua disponibilidade para distribuir dividendos aos accionistas. 

0 s  efeitos destas normas niio foram acautelados pelo que quer a aquisiqdo das 

respectivas acqo'es quer as distribuiqo'es de dividendos nos exercicios em causa violaram as 

normas do Cbdigo das Sociedades Comerciais supra referidas. 

Com a troca das acqdes pelas notes ABN, em 31/12/2003, o BCP deixou de deter as 

acqo'es prbprias por interddio de entidades dependentes. 

Manteve uma exposiqiio sintitica aos riscos e beneficio de pel0 menos 4,98% de acq6es 

prbprias durante mais um ano. 

Efectivamente o ABN AMRO deteve as acq6es em nome prbprio mas por conta do BCP 

pelo que as acqdes niio podem deixar de continuar a ser considerada acqo'es prbprias (artigo 

316" do Cbdigo das Sociedades Comerciais), o que deveria igualmente ter sido refectido no 

balanqo do BCP e no respectivo relatbrio de gestiio. 

A aquisiqiio de ac~o'es do BCP, ds off-shore Cayman, pelo ABN AMRO configurou um 

parqueamento de acqo'es que e' proibido pelo artgo 3164 n"2 do Cbdigo d m  Sociedades 

Comerciais. 

I? verdade que, genericamente, o artigo 3164 n0l e 2 do Cbdigo d m  Sociedades 

Comerciais proibe que uma sociedade encarregue outrem da detenqiio por conta de acqo'es 

representativas do seu capital social. 

E que, como conseque'ncia societriria, o artigo 3164 n03 do Cbdigo d m  Sociedades 

Comerciais determina que para todos os efeitos incluindo a obriga~iio de liberaqiio as acqo'es 

pertencem d pessoa que as subscreveu ou a&uiriu. 

Pretendem destas normas os arguidos sustentar que as acqo'es tituladas pel0 ABN eram 

de imputar exclusivamente ao ABN, apesar dos riscos e beneficios correrem por conta do 

BCP. 

Niio i isso que resulta da boa interpretaqrIo do artigo 3169 n"t do Cbdigo das 

Sociedades Comerciais. 
830 
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Este preceito estabelece apenas, como salienta a doutrina mais actual - 
designadamente Antdnio MENEZES CORDEIRO e PEDRO DE ALBUQUERQUE que refitam o 

entendimento de VENTURA invocado por algumas defesas - que a sociedade na'o pode 

recorrer a intermedihrios para adquirir acco'es prbprias se, e apenas se, essa aquisica'o lhe for 

a si mesma vedada, ou seja, se corn isso a sociedade @or conta de quem a participaca'o social 

k detida) ultrapassar o limiar de 10% fixado pel0 artigo 317" do Cddigo das Sociedades 

Comerciais. 

Esta posica'o tem toda a propriedade porquanto a actuacZo atravks de intermedihrios 

ou mandatcirios - desde que transparente - d uma actuaca'o geralmente pennitida em Direito. 

Pelo que ndo hci razdes para impedir que a sociedade recorra a intermedihrios ou 

mandatcirios se niio estiver proibida de adquirir acco'es prdprias. 

Tem k, evidentemente, de o declarar nos seus documentos de prestacGo de contas. Sd 

deixa de ser assim, e nesse caso a actuaciio passa a ser ilicita, caso o cSmputo ria participaca'o 

imputcivel ao BCP ultrapassasse os 10% - cf i  artigo 317" do Cddigo das Sociedades 

Comerciais. 

No caso dos autos o cSmputo da participacio imputcivel ao BCP @or via da imputa~do 

das accdes tiluladas pel0 ABN ndo importa a ultrapassagem do limiar legal dos 10%. 

Pelo que se deve entender que o ABN, ao ser titular de acc5es BCP por conta do 

prdprio BCP, nZo violava o artigo 3164 n02 do Cddigo das Sociedades Comerciais e que, em 

consequZncia, o artigo 3164 n03 do mesmo diploma legal (que manda imputar exclusivamente 

as acc5es ao mandathrio) nZo k apliccivel ao caso dos autos. 

No caso dos autos, da aplicacdo do artigo 316" do Cbdigo das Sociedades Comerciais 

na'o resulta que as acedes adquiridas pel0 ABN, mas detidas no interesse do BCP (e d m  sum 

off-shore), devessem ser imputadas exclusivamente ao ABN. 

Sb seria assim se o BCP tivesse ultrapassado o limiar percentual de detenciio licita de 

acc5es prdprias - sd neste caso se justifcuria considemr essas acco'es para todos os efeitos 

como sendo da pessoa que actua por conta da sociedade - k isto que postula o invocado artigo 

3164 n'2 do Cddigo das Sociedades Comerciais. 

As acco'es detidas pel0 ABN deveriam continuar a considerar-se acco'es prdprias do 

BCP, para todos os efeitos, porque este suportava o essential dos riscos e beneficios dessas 

accp7es. 

Note-se que este entendimento em nada colide com o facto de ao ABN tambkm terem 

sido imputadas estas mesmas acco'es BCP uma vez que, como resulta do artigo 20" do C d M ,  

as mesmas acco'es podem ser imputadas concomitantemente a mliltiplas enridades. 
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Mesmo que se pudesse entender niio ser esta a correcta interpreta~iio do artigo 316"do 

Cbdigo das Sociedades Comerciais, entiio, a rinica conclusa'o legitima relativa ao caso 

concreto era a de que o BCP tambkm violou o CSC. 

Em qualquer caso, niio pode o BCP pretender, em firnpio dessa viola~a'o, obter urn 

uprkmiow pelo ilicito, recusandoae a aceitar que tinha de ref2ectir nas suas contas as acqdes 

BCP que passaram a ser tituladas pelo ABN mas cujos riscos e beneficios niio foram 

efectivamente transferidos. 

Aquela proibi~iio do Cddigo das Sociedades Comerciais niio tem por escopo permitir 

que a sociedade se aproveite do seu prbprio ilicito nem afasta o dever da sociedade ref2ectir 

nos documentos de presta~iio de contas todo o seu patrimbnio econdmico. 

0 que o artigo 316: n03 do supra mencionado diploma legal pretende k dissuadir os 

agentes de actuarem em situa~des de d e t e n ~ h  por conta de ac~des  que siio ilicitas. Aquela 

disposi~iio pretende dissuadir (i) os "detentores por conta" detenninando que quem aceite s b  

lo se ctam'scaw a ter de pagar ({do seu prdprio bo l so~  as ac~des  adquiridas e (ii) a sociedade 

(maxime os seus sbcios) ao determinar que o "detentorpor conta" pode, a qualquer altura, vir 

a assumir-se como sbcio de pleno direito, maxime no exercicio dos seus direitos de voto e 

control0 da sociedade. 

Nada disto colide com a obriga~iio de rejlectir nus demonstra~des jinanceiras as 

a c ~ d e s  detidas por conta, tal qua1 k ditado in casu pelo artigo 2.9 do Capitulo ZZ do Anexo ri 

Znstru~iio do Bunco de Portugal no 4/96. 

Norma de direito da contabilidade que, em qualquer caso, nunca k revogada pelo 

artigo 3 164 n03 do supra mencionado diploma legal. 

A autonomia do direito contabilktico face ao direito societdrio niio pode ser 

desrespeitada. 

0 artigo 3164 n03 do supra mencionado diploma legal tem de ser interpretado de fonna 

concordante com o artigo 508'4, n02, al, d) do mesmo diploma legal, nu redac~iio em vigor ri 

data dos factos, que detennina que: "no que se refere a estas empresas [consolidantes] o 

relatdrio [consolidado de g e s t w  deve igualmente incluir indicaqks sobre o nrimero, o valor 

nominal ou, nu falta de valor nominal, o valor contabilistico do conjunto das p a m  da 

empresa-ma'e detidas por esta mesma empresa, por empresas filiais ou por pessoa agindo em 

nome prbprio mas por conta dessas empresas, a niio ser que estas indicaqbar sejam 

apresentadas no anexo ao balan~o e demonstra~iio de resultados consolidados. ". 

Em consequ2ncia e atentos os deveres de mrixima transpar2ncia fill-dkclosure), o 

BCP devia ter indicado no seu relatbrio consolidado de garta'o as ac~des  BCP detidas pelo 

ABNpor conta do BCP. 

Pelo que, como resulta da leitura da nonna, nr?b podem restar dlividas que o prbprio 

legislador societdrio (e niio sb o legislador contabilistico) exige que nos documentos de 
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prestaqio de contas as acq* detidas por conta sejam rejlectidas nus demonstraqo'es 

jinanceiras da empresa-mie (consolidante) - ao arrepio dos desideratos do BCP. 

Pelo que ndo sd a autonomia do Direito Contabilistico teria de ser sempre respeitada 

como, no caso concreto, o legislador societhrio converge no mesmo exacto sentido: o BCP 

tinha, pois, de rejlectir nus suas demonstraqo'es financeiras as acqo'es BCP mesmo apds a sua 

transfer2nciapara o ABN. 

Os arguidos Jardim Gonqalves, Filipe Pinhal, Antdnio Rodrigues e Antdnio Castro 

Henriques defendem que as sociedades ON-shore Gdis Ferreira ndo eram detidas pelo prdprio 

BCP e que n io  tinham de ser, por este, consolidadas e/ou que desconheciam que as mesmas 

fossem detidas pelo BCP: 

Apesar de Gdis Ferreira e Bessa Monteiro figurarem como UBO das sociedades 

designadas off-shore &is Ferreira, nu substrincia, as mesmas eram detidas pelo BCP e e' 

justamente em virtude desta detenqdo efectiva ser do BCP que este Banco tinha de as rejlectir 

nos seus documentos de prestaqio & contas. 

Confonne consta do elenco de factos provados: 

(i) osfinanciamentos a estas off-shore foram feitos pelo BCP 

(ii) o BCP tinha o poder discricioncirio para a tomada de deciso'es de investimento 

(iii) as off-shore adquiriram quase exclusivamente, acqo'es BCP entre Abril de 1999 e 

Dezembro de 2004 

(iv) o patrimdnio das off-shore Gdis Ferreira foi adquirido exclusivamente atravh dos 

jinanciamentos concedidos pelo BCP, n io  tendo existido qualquer contribuiqc?~ de 

recursos prdprios para estas sociedades ofl-shore, nem tendo sido prestadas 

quaisquer garantias por terceiros ao BCP 

(v) Gdis Ferreira e Bessa Monteiro nunca tomaram qualquer decisdo de 

investimento, ndo conm'buiram corn recursos prdprios para estas sociedades off- 

shore e ndo respondiam sequer de modo supletivo pelos riscos associados cis 

potenciais perdas decorrentes da actuaqdo por parte do Banco ao abrigo do 

mandato de gesta'o 

(vi) foi o BCP que assumiu as perdas sofndas por estas 08-shore (sem qualquer 

esforqo de recuperaqio de cridito) 
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(vii) o valor pago pelas off-shore Hendry, Shenvell e Somerset por forca da cessa'o de 

crkditos acarretou um agravamento do descoberto bancrino em divida ao BCP 

(viii) entre 29/11/2004 e 21/12/2004, a Sevendale recebeu das OH-shore Cayman um 

total de € 125.577.672,32, sem ter prestado qualquer contra-partida (o que 

evidencia que tanto as off-shore Cayman como as Gdis Ferreira eram do BCP) 

(ix) o prdprio Gdis Ferreira declarou, perante a CMVM e em audi2ncia de 

julgamento, que a sua aciuaciio nus sociedades off-shore na'o foi feita no seu 

interesse mas sim no interesse do BCP. 

Ou seja, na'o apenas o poder mas o benejlcio econdmico estava no BCP. 

Destes factos, considerados cumulativamente, resulta que as off-shore Gdis Ferreira 

eram, efectivamente, detidas pel0 BCP. 

Est6 tambkm provado documentalmente que as sociedades off-shore Shenuell, Somerset 

e Sevendale subscreveram, em 2000, aumentos de capital do BCP -fls. 82-100, 102-1 13. 114, 

179-215.21 7-239,310-380, 382, 454,474, 475-552,553, 564. 

Nenhum dos factos B posto em causapor nenhum dos arguidos. 

Niio foram aduzidos factos ou argumentos que afastem cada um dos mesmos. 

Na verdade nenhum dos arguidos nega osfactos - o que estes na'o aceitam sa'o as 

consequ2ncias dos mesmos. 

Sendo que d luz do Direito as off-shore G6is Ferreira tEm de ser consideradas 

efectivamente detidas pel0 BCP, com todas as consequ2ncias que isso acarreta, sendo as 

tiltimas a incompleiude, falsidade e ilicitude de informacrib que foi divulgada ao mercado. 

Pelo que tem de entender que as off-shore G6is Ferreira, com excepca'o da Victory, 

eram detidas pel0 BCP. 

Pronunciarn-se sobre o sentido da vertente imobilihria os arguidos Jardim 

Gon~alves, Filipe Pinhal e Antonio Rodrigues. 

Embora alguns dos arguidos neguem que as off-shore Gdis Ferreira e Cayman fossem 

detidas pel0 prdprio BCP resulta do alegado pelos arguidos que o BCP procurou recuperar as 

perdas sofridas (pelas off-shore Cayman e Gdis Ferreira) atravh do sector imobiliririo (o que 

justifica, designadamente, o recurso d comparaca'o com a Finangest). 

Segundo o testemunho de Joaquim Miguel Paupkrio nos autos: 

"FP [Filipe Pinhal] propds-me a aquisicrio da Townsend em Marco de 2004, dizendo que 

era uma sociedade que tinha um prejuizo liquido considerhel, de cerca de 450 milho'es de 

euros, e o que me foi proposto foi recuperar esse prejuizo atravh do lancamento de wn 

conjunto de projectos imobilidrios que me permithem pagar essa divida " -fi. 23728; 
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"Quando comprcimos a Townsend, a Townsend tinha liquidez e utilizcimos essa liquidez 

para adquirir a CI e um conjunto de imdveis que eram propriedade do BCP e que o Banco 

queria alienar. Foi tambkm nesse context0 que pondercimos adquirir dois firndos de 

investimento ao BCP, situap70 que acabou por nrlo se verificar. " -af ls .  23729; 

"A operapio de compra da CI tambkm foi proposta pel0 CC [Centro Corporativo], nu 

pessoa de LG [Luis Gomes]. " -fls. 23 729; 

"CMVM: A 22/06/2006, a Townsend vende a Anjala a CI, por € 300.000.000? 

R: Ai k que comecam as operac6es concebidas integralmente pel0 BCP, naspessoas de AR 

[Antbnio Rodrigues], FP [Filipe Pinhal] e CB [Christopher de Beck], para preparar a 

entrada do BCP no Projecto Baia de Luanda e em contrapartida serem liquidadas as 

dividas da EA ao BCP. " -fls. 23731. 

Na carta, de 20/12/2007, dirigida pelo enta'o Presidente do BCP, o arguido Filipe 

Pinhal, ao Governador do Banco de Portugal, k afirmado que o BCP procedeu a uma 

substituiqiio dos crkditos (perdas) sobre as off-shore Cayman porfinanciamento concedido a 

uma tinica sociedade imobiliciria -fi. 15638. 

Ou seja, estes arguidos assumem que as operac6es descritas nu vertente imobiliciria 

visaram transfonnar os craitos do BCP sobre as entidades oflshore em crkditos sobre outras 

entidades (on-shore), de molde a que os prejuizos resultantes da actividade de compra de 

acc6es BCP pelas oflshore Cayman e Gbis Ferreira fosse transformado num proveito. 

Nas palavras do arguido Antdnio Rodrigues "( ...) tratava-se de uma mera substituipio 

de dividas que para o BCP na'o era desfavorhvel - pel0 contrcirio (...)" - artigo 392 da 

contestapTo aafls. 16236. 

0 s  arguidos querera'o, desta forma, escudar-se nu ((boa intenpion da opera~Zo: o 

objective era recuperar os prejuizos via projectos imobilicirios. 

b naturalmente licito que os Buncos procurem recuperar de prejuizos em que incorram 

- mas na'o 12 essa a questa'o que importa para os autos. 

0 que releva k que os prejuizos sofridos na'o foram refectidos quando ocorreram e 

tinham de ter sido - k isso que e' exigido pelas normas contabilisticas aplicciveb e pel0 artigo 

7" do Cd VM. 

Se mais tarde, apds registo d m  perdas e provis6es, houvesse recuperaqa'o licita dos 

prejuizos, esses proveitos reflectir-se-iam nos documentos de prestap70 de contas. 

Na'o foi isso que foi feito, em violaca'o das normas aplichveb. 



Por outro lado, cumpre esclarecer que em parte alguma a acusapio refere que a EA 

deveria ter sido consolidada no perimetro do BCP nem entende que Joaquim Miguel Paupirio 

i cctesta de ferrow do BCP (no sentido de que a EA sempre foi detida pelo BCP) - ao contrririo 

do alegado pelo arguido Jardim Gon~alves a jls. 15421. 

NCo h6 dbidas de que a Townsend e a CI foram sociedades instrumentalizadas pelo 

BCP que estiveram sempre nu esfera do BCP, que sempre as deteve. 

Nenhum dos factos @rimririos) que escomm as seguintes aJirma~Bes foi colocado em 

crise por nenhum facto ou argument0 ulterior d dedupio da acusa~a'o: 

a) a venda da Townsend pela Sevendale d EA, em 26/03/2004, ndo foi uma venda 

efectiva (ndo foi uma " h e  sale ") e 

b) a venda da CI pelo BCP d Townsend, em 29/03/2004, tambdm na'o foi uma venda 

efectiva (ndo foi uma " h e  sale 'y. 

Pelo que d luz das regras contabilisticas, a Townsend e a CI tinham de integrar o 

perimetro de consolida~do do BCP, na'o podendo, em caso algum, ser desreconhecidas. 

No que respeita ao terreno de Santo Antdnio, o arguido Antdnio Rodrigues insiste em 

dizer que: "o Terreno de Santo Antdnio estava avaliado, por entidade especializada 

independente, em 6 64.287.100 " -jls. 153 75. 

A acusaqio refere a avaliacCo da "Benege Servi~os de Engenharia e AvaliaqBes" 

(Benege) . 

Sucede que d data de 31N2/2004 o terreno de Santo Antdnio na'o dispunha das licen~as 

de urbaniza~do pelo que a avaliap70 realizada pela Benege, que avaliava o terreno de Santo 

Antdnio por 6 64.287.100, assente nos pressupostos de que o terreno obteria as licen~as & 

loteamento, de que os projectos de loteamento e de inpa-estruturas gerais seriam aprovados, 

ndo Jigurava u r n  base de mensura~do aceitcivel nu determina~do no justo valor do terreno, 

para efeitos contabilisticos, nu medida que na'o reflectia as condi~ces de mercado d data do 

balan~o -jls. 9608-961 5v. 

A l ih  o terreno ainda em 2008 ndo tinha obtido os alvarris de constru~do que lhe 

permitiria o loteamento do terreno -jls. 11824-11 826, 123 71-12382. 

Ou seja, opressuposto da avalia~do da Benege na'o se verificava e nem sequer se veio a 

veriftcar. 

A data & aquisipio do Terreno de Santo Anthio, o BCP contabilizou nas sum contas 

o Terreno de Santo Antdnio pelo valor 6 72.700.000, valor contabilktico do craito - jls. 

9635v e 9636. 

Mas devia t2-lo feito por 6 J O  milh6es por ser este, como consta do elenco de factos 

provados, ojusto valor do terreno de Santo Antdnio. 
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Com efeito, de acordo com a politica contabilistica do BCP (n." I/r): as aplica~6es por 

recupera& de cridito incluem imdveis e titulos resultantes da resolu~iio de contratos de 

cridito sobre clientes. 

Estes activos s i o  registados nu rubrica "Outros Activos" sendo a sua mensuraqdo 

inicial efectuada pelo menor entre o seu justo valor e o valor contabilistico do cridito que lhe 

deu origem -fls. 771 Iv. 

Pelo que o BCP ndo cumpriu com esta politica contabilistica nu medida em que 

mensurou o Terreno de Santo Antbnio adquirido a titulo de daqrio em cumprimento 

(recupera~do de cridito) ao valor contabilistico do cridito quando o deveria fazer pelo justo 

valor, atento ser este o mais bako dos dois. 

Nem cumpriu com as normas internacionais de relatofinanceiro. 

Pois: 

- 0 justo valor do terreno teria que ser calculado tendo em atenqiio a transac~do 

efectivamente realizada por duas partes conhecedoras e independentes. 

- As IFRS contgm um referencial especiJico para apuramento do justo valor de 

propriedades. 

Com efeito o pardgrafo 36 da L4S 40 refere que: "o justo valor da propriedade de 

investimento i o preCo pelo qua1 a propriedade poderia ser trocada entre partes conhecedoras 

e dispostas a isso numa transaccio em que ndo exista relacionamento entre as mesmas (ver 

pariigrafo 5). 0 justo valor exclui especificamente um preCo estimado injlacionado ou 

dejlacionado por condi~6es ou circunstdncias especiais tais como Jinanciamento atipico, 

acordos de venda e reloca~rio, considera~6es especiais ou concessdes dadas por alguim 

associado d venda". 

0 pardgrafo 38 da U S  40 refere que: "o justo valor da propriedade de investimento 

deve rejlectir as condi~des de mercado a data do balan~o ". 

Mais refere a IAS 40.39: "o justo valor k especij7co do tempo relativo a uma 

determinada data. Dado que as condi~6es de mercado podem mudar, a quantia relatada como 

jwto valor pode ser incorrecta ou nZo ser apropriada se estimada relativamente a outro 

momento". 

Pelo que o terreno teria de ter sido reconhecido por € 10.000.000 (o seu justo valor) e 

nZo por € 64.287.100 (valor de avaliaqrio da "Benege Servicos de Engenharia e Avalia~des '7 
nem por € 60.7 milh6es (atento o valor do cridito reduzido d m  provisdes entretanto 

constituidas) -fi. 9635~.  



Assim os resultados do BCP em 2004 estariam sobreavaliados em € 50,7 milho'es, tendo 

em considerapio que o BCP reconheceu perdas por imparidades em 2004 no montante de € 12 

rnilho"~ -jh. 9635~ .  

Todas as operaq6es de transacqb e subscriqb de acq6es do pr6prio BCP, 

efectuadas pelas sociedades off-shore Cayman e Gdis Ferreira em seu nome, 

foram feitas por conta e risco do BCP. 

AliSs, aquelas off-shore mais nio eram do que veiculos do proprio BCP: 

b) em conformidade, as contas do BCP deveriam ter reflectido a 

substcincia econ6mica das operaq6es e o efectivo control0 das entidades 

em causa e dos seus activos e passivos respectivos (e nio a sua 

detenqio meramente formal por outros alegados beneficicirios 

econdmicos) - como obriga o artigo 2.5 do Capitulo Il do Anexo A 

Instruqio (do Banco de Portugal) n." 4/96 

c) todas as operaq6es realizadas pelas off-shore Cayman e Gois Ferreira 

(com excepqb da Victory - esta efectivamente, de facto e de direito, 

pertencente a G6is Ferreira), atento terem sido realizadas por conta e 

risco do BCP, tinham de ser reconhecidas no universo BCP - em 

cumprimento do disposto nos artigos 2." e 5." do DL n." 36/92, de 28/03 

conjugado com os artigos 130." RGICSF e com o n." 7/e da lista anexa ii 

Directiva n." 89/646/CEE e artigos 2.3 a 2.9 do Capitulo TI do Anexo ii 

Instnqiio (do Banco de Portugal) n." 4/96). 

Todas as operaqaes subsequentes visaram transformar os crkditos do BCP 

sobre as entidades off-shore em crkditos sobre outras entidades (on-shore), de 

molde a que os prejuizos resultantes da impossibilidade de pagar efectivamente os 

crkditos originais pudessem vir a ser reconhecidos em momentos futuros, quando 

tal impacto n b  fosse t b  expressive nos resultados do BCP: 

a) para que tal pudesse ser concretizado procedeu-se A venda da Townsend 

e da CI, mantendo-se o BCP exposto a todo o risco e beneficio naquelas 

entidades, quer pel0 facto de a compra ter sido financiada pel0 BCP 

quer pelo facto de se ter visado a concentrqio nestas entidades de 

todos os prejuizos que foram originalmente gerados nas transacqaes de 

acqi3es do BCP; 
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b) esta operaqiio visou camuflar a origem efectiva dos prejuizos em que o 

BCP incorreu, niio tendo ocorrido verdadeiras vendas econbmicas da 

Townsend e da CI, uma vez que BCP reteve substancialmente a 

exposiqiio a riscos e beneficios daquelas entidades; 

c) assim, a venda da Townsend A EA, a 26/03/2004, e da CI a Townsend, 

a 29/03/2004, nZo foram vendas efectivas (niio foram "true sale"). 

Donde, a Townsend e a CI, mesmo ap6s 26/03/2004 e 29/03/2004 

(respectivamente), deveriam ter figurado nas demonstraqbes financeiras 

do BCP (artigos 2.5 e 2.9 do Capitulo I1 do Anexo a Anexo a InstruqCio 

(do Banco de Portugal) n." 4/96 e artigos 5O, n02 do Decreto-Lei no 

36/92, de 28/03, conjugado corn os artigos 130°, nOl e 1 30°, n02, al.a), 

ambos do RGICSF e com o no 7/e da lista anexa a Directiva n.O 

89/646/CEE, IAS18.13, IAS 39.20, IAS 1.13 e IAS 19.103); 

d) atentos os riscos e beneficios relativos a Townsend e a CI niio terem 

sido substancialmente transferidos, quando da sua venda formal pel0 

BCP, deviam ter continuado a figurar nas contas do BCP. 

0 BCP alienou, simuladamente, a CI a Townsend (a 29/03/2004), en tb  

detida pela EA, com o objectivo de readquirir a CI (o que veio a acontecer, desde 

logo em 29/06/2004 corn uma aquisiqgo de 5,75% do capital pela Seguros e 

Pensaes Gere, SGPS, S.A., do grupo BCP, e a ultrapassagem dos 50% de capital 

social, em 26/06/2007) quando esta detivesse urna participaqiio no projecto cd3aia 

de Luanda)) para, deste modo, poder avalih-lo por valores muito superiores aos 

investimentos efectivamente suportados com o seu desenvolvimento. 

Uma vez que a CI devia ter sido sempre reconhecida nas contas do BCP, 

entiio, o projecto td3aia de Luanda)) tinha de ter sido avaliado, nas contas do BCP, 

pel0 valor dos custos efectivamente suportados com o desenvolvimento daquele 

projecto (IAS 16.5 e IAS 16.15). 

Tambem as demais off-shore G6is Ferreira (para alem da Townsend), a luz 

do normativo apliciivel (IAS 18.13 e IAS 39.20 e IAS 27.12, IAS.27.13 e SIC 12) 

tinham de continuar a ser reconhecidas no universo empresarial do BCP. 



As operag6es e respectivos prejuizos supra descritos foram sucessivamente 

ocultados das contas do BCP, quer individuais quer consolidadas, referentes aos 

anos de 1999 a 2006 e 3." timestre de 2007, divulgadas ao mercado, n b  

reflectindo aquelas a imagem verdadeira e apropriada da posiqiio financeira e da 

respectiva peij4onnance do BCP em cada uma das datas referidas, em quantias 

materialmente significativas. Designadamente, o valor declarado de capitais 

pr6prios chegou a estar sobreavaliado em 21 % em 2002 e 2003 e em 17% em 

2004; os prejuizos nio expressos atingiram durante vbrios anos percentagem 

muito elevada dos resultados liquidos, distorcendo a imagem do desempenho do 

Banco. 

Da ocultaqio daqueles prejuizos, pel0 BCP, resultou que o patrim6nio 

agregado do BCP apresentado ao mercado se encontrou sobreavaliado e os seus 

resultados distorcidos, quer pel0 reconhecimento de proveitos indevidos, 

resultantes dos juros gerados pelas operaqbes identificadas que nib tinham 

substrato econbmico, quer pel0 nio reconhecimento dos prejuizos que vinham 

sendo gerados nas operaqbes com acq6es pr6prias (IAS 1.13, IAS 1.14 e TAS 

19.103). 

Do reconhecimento das ofl-shore Cayman e Gbis Ferreira (incluindo a 

Townsend) e da CI como entidades pertencentes ao universo empresarial do BCP 

decoma imperativamente - cfr. artigos 2.5 a 2.9 do Capitulo 11 do Anexo 

Instruqiio (do Banco de Portugal) n." 4/96 e Instruqiio (do Banco de Portugal) n." 

71/96, at6 2004 e artigos IAS 27.24 e 25, a partir de 2005: 

a) a anulaqiio de juros e comiss6es; 

b) a anulaqiio de saldos e transacqbes; 

c) o reconhecirnento das acq6es BCP detidas pelas ofl-shore Cayman e 

G6is Ferreira como acqbes pr6prias detidas pel0 BCP. 

Da desvalorizaqb das acq6es detidas pelas ofl-shore Cayman e G6is 

Ferreira e dos financiamentos concedidos que foram supra descritos no capitulo 

referente A vertente imobilibria decorre que o BCP tinha de ter: 

a) de 2001 a 2004, constituido provis6es (cf. cf. n."s 1 e 2 do Aviso (do 

Banco de Portugal) n." 3/95 e artigos 2.3, 2.4 e 2.6 do Capitulo II do 

Anexo Instruqb (do Banco de Portugal) n." 4/96) e 

b) a partir de 2005, reconhecido as imparidades sofiidas (cf. IAS 39.43 e 

IAS 39.63). 
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Assim, o objecto do presente process0 centra-se na prestaqgo de informa~go 

que n b  era verdadeira e apropriada ao mercado de urna realidade que em 

substincia se confimdia com o prbprio BCP, pel0 que a forma juridica concebida 

para ocultar a verdadeira natureza e substiincia das operaqees foi meramente 

instnunental para violar as norrnas contabilisticas supra identificadas. 

0 arguido Jardim Goncalves salienta o enome e acelerado crescimento do BCP e o 

papel relevante que este assumiu no desenvolvimento da banca em Portugal bern corno a 

importhcia que as aquisi~6es de outros bancos pelo BCP tiveram para a economia nacional - 

tambtm algumaa das testernunhas que foram inquiridas junto da CMVM e em audisncia de 

julgamento foram instadas acerca dos mtritos do BCP. 

NBo se discute a relevincia que o BCP tenha, ou possa ter, assumido na banca em 

Portugal e o seu papel na economia nacional. 

NIo t esse o objecto dos autos: o objecto destes autos t tBo sb a divulgaeBo de 

informaeBo que viola o artigo 7" do CdVM. 

A obrigacio do BCP consolidar as entidades referidas nu acusapio corno 

indevidamente nio consolidadas 6 colocada em causa pelos arguidos Jardim Goncalves, 

Filipe Pinhal e Antdnio Rodrigues. 

As off-shore Cayman e as of-shore Gdk Ferreira (incluindo a Townsend) e Comercial 

Imobilidria, S.A. (CI) tinham, d luz das regras contabilisticas aplichek, de ter sido 

consolidadas nos documentos deprestap?~ de contas do BCP. 

No que respeita ao regime aplicdvel ao regime da consolidacio dos bancos e 

sociedadesfinanceiras hd que distinguir dois momentos que se dividem pela entrada em vigor, 

em 2005, d m  normas internacionais de contabilidade. 

A - Periodo anterior a 2005 

0 regime da consolidacio dos bancos e sociedades financeirar. no pen'odo anterior a 

2005, era definido pelo Decreto-Lei no 36/92, de 28 de Marco (cfr. tambtm o artigo 2; n03 do 

Avko do Bunco de Portugal no 8/94, de 2 de Nowmbro). 

0 regime identifica as entidades que devem ser objecto de consolidacio nos bancos, 

isto 6, a.~ empresas consideradas filiais da empresa-mie - cfL. artigo 3' do Decreto-Lei no 

36/92, de 28/03). 
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Entende-se por empresas "jiliais", no artigo 2: n S  do Decreto-Lei no 36/92, de 28 de 

Marco, as empresas em que se verifica algumas das seguintes situaco'es: 

"a) ter a maioria dos direitos de voto dos titulares do capital dessa 

sociedade; 

b) ter o direito de designar ou destituir a maioria dos membros dos 6rgiios 

de administraggo ou de fiscalizagb, sendo simultaneamente titular de 

capital dessa empresa; (. . .)." 
0 artigo 2O, n04, a1.a) do Decreto-Lei no 36/92, de 29 de Marco dispo'e que: 

"Para efeitos da aplicaciio das alineas a), b), d) e e) do n." 2 (...) aos direitos de voto, de 

designacio e de destitui~io da empresa-miie devem ser adicionados os direitos de 

qualquer outra empresa suajl ial  e os das filiais, bem como os de aualauer Dessoa uue 

actue em seu ~rdprio  nome, mas por conta da em~resa-miie ou de aualauer outra filial" 

(sublinhado nosso). 

0 que fica claro que o artigo 2O do Decreto-Lei no 36/92 niio pressup6e em todos os 

casos titularidade de capital: o no 4 do artigo 2Odo Decreto-Lei no 36/92 consagra a detencio 

por conta, que nunca depende da titularidade de capital. 

Assim, a grande diferen~a entre o antes e o apbs 2005 (corn a entrada em vigor das 

IASLFRS), no sector banclirio, niio d o critirio da titularidade mas sim o alargamento a outras 

situa~des em que se verifica um controlo de facto, para aldm da detenczo por conta ou da 

exltZncia de contratos que determinam o controlo. 

0 artigo 2: n04, al. a) do Decreto-Lei no 36/92, de 29 de Marco opera uma 

equipara~lio entre o titular juridico-fonnal e terceiros por conta dos quais os primeiros 

actuem. 

0 critdrio da detencio por conta, tambim frequentemente utilizado no direito dos 

valores mobilirfrios, assenta na bossivel) dissociacrib entre a titularidade formal e a 

titularidade econbmica equiparando-as por forma a assegurar a ejiclicia do regime juridic0 

perante a interposiciio oculta de terceiros (que s150 meros titulares juridico-formais). 

De wn mod0 geral, a deten~iio por conta de terceiro ocorre quando d a este que 

compete o essential dos riscos e das chances econbmicas correspondentes a determinada 

posiciio juridica. 

No findo, a actuaca'o do titular juridico-formal d feita a custa do terceiro. 

Para imputar o conteiido econbmico de uma detenninada posiciio juridica impo'e-se 

uma ancilise global integrada da afectaciio econbmica que tenha em consideraciio os riscos 

econdmicos (de perdas potenciais) e 0s ganhos potencia& (isto i os benepcios). 

Sendo de registar que nzo obsta d qualf.ka~cio de um sujeito como sendo titular por 

conta a circunstdncia da te  poder benejiciar do direito que flonnalmente) Ihe pertence. 
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Para assim concluir basta atentar que no mandato comercial o mandatririo actua por 

conta do mandante e, n io  obstante, o primeiro t (presumidarnente) remunerado por isso 

(artigo 232" do Cddigo Comercial). 

No caso dos autos, substancialmente, os riscos e beneficios associados ris off-shore 

Cayman e Gbis Ferreira corriam por conta do BCP. 

Assim, no caso dos autos, como resulta do correct0 enquadramento juridico- 

contabilktico feito por Filipe Abecasis: "6 evidente que segundo os factos descritos nu 

acusaqio e o que consta dos autos, se as off-shore Cayman nGo tivessem tido titulares 

efectivos independentes do BCP desde o final de 2002, como foi o caso, o BCP teria tido de 

incluir tais sociedades no seu perimetro de consolidaqio'" -fls. 17801. 

Sucede que Frederico Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e Joio Bernardino Gomes 

nunca se tornaram titulares efectivos independentes do BCP (nu expressio do arguido), isto 6, 

n io  eram os verdadeiros beneficirfrios das off-shore Cayman. 

Pelo que imperava o dever de as incluir no perimetro consolidaqio do BCP. 

Altm do mais uma vez que nos documentos de prestaqlSo de contas do BCP tinham de 

ter sido reconhecidas as off-shore no seu perimetro de consolidaqdo att 20/12/2002, n io  

podium as mesmas, ao abrigo dos normativos vigentes, ter sido desreconhecidas apds aquela 

data com argurnento nu designaqb dos alegados beneficiririos econbmicos formais). 

Com efeito, com o objectivo de que as contas das instituiqces de crtdito apresentem 

uma imagem verdadeira e apropriada do patrimbnio, & situaqo financeira, assirn como dos 

resultados, deverio ser seguidos os seguintes princ@ios contabilkticos-(artigo 2" do Capitulo 

II do Anexo ci InstnrqZo (do Banco de Portugal) no 4/96): 

a) da substiincia sobre a forma (artigo 2.5 do Capitulo I1 do Anexo A 

Instruggo (do Banco de Portugal) n." 4/96): que estabelece que a 

contabilizaggo deve atender A substincia das operaqaes e A sua realidade 

financeira e ngo apenas A sua forma legal. 

Em particular ngo sergo reconhecidos como resultados os lucros 

a~arentes obtidos mediante a venda de imoveis, titulos, participacties ou 

outros activos a pessoas ou entidades vinculadas A instituiggo, & 
preco se satisfaca, directa ou indirectamente, corn h d o s  desta, nem as 

reavaliacdes realizadas atraves de venda e posterior aauisick de 



activos, n b  podendo efectuar-se reavaliagdes que n b  sejam as 

previstas na lei. 

b) da materialidade (artigo 2.6 do Capitulo I1 do Anexo i Ins t ru~b  (do 

Banco de Portugal) n." 4/96) que estabelece que as demonstra~6es 

financeiras devem evidenciar todos os elementos que sejarn relevantes e 

que possam afectar avaliqdes ou decisdes de terceiros. 

c) da descontinuidade do reconhecimento de um activo ou passivo 

financeiro (artigo 2.9 do Capitulo II do Anexo A Instru~go (do Banco 

de Portugal) n." 4/96) que estabelece que um activo ou passivo 

financeiro deixarb de ser reconhecido no balanp quando: 

a) Substancialmente todos os riscos e beneficios associados com o 

activo ou passivo tenham sido transferidos para terceiros e o valor de 

quaisquer riscos e beneficios retidos podem ser medidos corn 

fiabilidade; e 

b) 0 direito subjacente ou a obrigaqgo tenha sido exercido, anulado ou 

cancelado, ou tenha expirado. 

0 s  riscos e benejicios ndo foram transferidos. 

Donde as off-shore ndo podium ter sido desreconhecidas. 

Mesmo a tese de alguns dos arguidos de que os benejicios foram transferidos (o que 

ndo se admite, tanto mais que as declaracdes nEo datadas permitiam sempre a apropriacdo 

dos benejicios pelo BCP), os riscos persistiram no BCP - como a l ih  resulta das prdprias 

palavras do antigo Presidente do BCP e arguido Filipe Pinhal a fls. 15638 - o que i bastante 

para ditar a impossibilidade de desreconhecimento. 

Acresce que a obrigatoriedade de consolidaciio das off-shore derivava, ainda, 

cumulativamente, de outra fonte legal. 

0 artigo 54 n02 do Decreto-Lei no 36/92, de 29 de Marco, estabelece que: 

"Nio podem ser exclufdas da consolida~io, ao abrigo do ntimero precedente, m empresas 

sujeitas d supervisio do Banco de Portugal ou de entidudes de supervkcio homdlogas 

deste de outros paises, bem como as que, niio obedecendo a este critdrio, desenvolvam uma 

actividade complementar ar auxiliar da empresa-mde ou de filiais incluidm nu 

consolidacb, designadamente empresas de prestacdo de servicos infonnhticos e empresas 

de gestcio de imdveis. ". 

Nos tennos do artigo 1304 n "1 do RGICSF: 

"0 Banco de Portugal exercerh a supewisdo em base consolidada d m  instituicdes de 

cridito, nos tennos da presente seccZo. ". 
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Adicionalmente, disp6e o artigo 130; n92, al. a) do RGICSF que: 'bara os efeitos da 

presente seccio, entende-se por entidades equparadas a instituic5es de crbdito: as 

sociedades financeiras referidas no n. " 1 do artigo 6." e ainda qualquer pessoa colectiva que, 

n i o  sendo insiituicio de cridito ou sociedade financeira, tenha como actividu.de principal 

tomar participa@es ou exercer uma ou mais actividades previstas nos n."s 2 a 12 da lista 

anexa P Directiva n." 89/646/CEE do Conselho, de I5 de Dezembro de 1989, e ainda as 

insti@o"es excluidas a tihrlo pennanente pel0 artigo 2." da Directiva n." 77/780/CEE do 

Conselho, de 12 de Dezembro de 1977, com excep~io dos buncos centrais dos Estados 

membros da Cornunidade Europeia ". 

Do n." 7, al. e da lista anexa ci Directiva n." 89/646/CEE do Conselho, de 15 de 

Dezembro de 1989, consta: "transac~des efectuadas por conta da prdpria instituiqio de 

crkdito ou por conta da respectiva clientela sobre valores mobiliarios ". 

Pelo que d luz do exposto o BCP devia ter consolidado: 

- entre 1999 e 2003, as off-shore de Cayman (estas off-shore porque j6 tinham sido extintas 

j6 ndo podium ser consolidadas em 2004): 

- at6 20/12/2002, porque estas eram detidas (indirectamente) pela Servitrust - 

empresa filial do BCP (artigo 24 n02, al. a) do Decreto-Lei no 36/92, de 28/03 e 

artigos 54 n92 do Decreto-Lei no 36/92, de 28/03, conjugado corn os artigos 1300, 

n0l e 1304 n?, al. a do RGICSF e com o n." 7, al. e da lista anexa d Directiva no 

89/646/CEE) - jls. 708, 1490v, 610v, 1789, 914v, 11 13v, 1994, 1294v, 2088, 123 7, 

1591,2192-2222,1017~, 1401v, 566, 1697v, 1896,2456~-2457,2417, 2418,2418~, 

2386~,  2387v, 2388,2389,3564-3565,3545,2945~, 2947 

- depoir de 20/12/2002, porque estas eram detidas @or Moreira Rato, Ilidio Duarte 

Monteiro ou Joa'o Bernardino Gomes) por conta do BCP (artigo 2 h 0 2 ,  al. a, b, 

conjugado com o artigo 24 nV,  a1.a do Decreto-Lei no 36/92, de 28/03 e artigos 53 

n92 do Decreto-Lei no 36/92, de 28/03, conjugado corn os artigos 1303 nOl e 1304 

n92, al. a do RGICSF e com o n." 7, al. e da lista anexa d Directiva n089/646/CEE). 

- em 2004, a Townsend e a CI: 

- a venda da Townsend d EA, a 26/03/2004, nio k uma "true sale" (artigos 2.5 e 2.9 

do Capitulo I1 do Anexo d Instru~io (do Banco de Portugal) no 4/96 e artigos 53 n"2 

do Decreto-Lei no 36/92, de 28/03, conjugado corn os artigos 1304 nOl e 1304 n02, 

al. a do RGICSF e com o n." 7, al. e da lkta anexa d! Directiva n."89/646/CEE) e 

- a v e n h  da CI d Townsend, a 29/03/2004, ndo k uma "true sale" (artigos 2.5 e 2.9 

do Capitulo II do Anexo d Instnrpio (do Banco de Portugal) no 4/96 e artigos 5.72 
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do DL n. " 36/92, de 28/03, conjugado corn os artigos 130. "/I e 130. %/a do RGICSF 

e corn o n. " 7/e da lista anexa d Directiva n." 89/646/CEE) - jls. 2688, 2746v, 2739, 

3559,5975v, 5976 e 5979, 11091,12124,12240,12464 

- entre 1997 e 2004, as off-shore Gdis Ferreira: 

- as sociedades Somerset porque eram detidas (indirectamente) pela Serviirust - 

empresa filial do BCP (artigo 23 not, al. a do Decreto-Lei no 36/92, de 28/03 e 

artigos 53 n'Z do Decreto-Lei no 36/92, de 28/03, conjugado corn os artigos 1300, 

nOl e 13O",n'Z, al. a do RGICSF e corn o n." 7, al. e da lista anexa b Directiva no 

89/646/CEE) 

- as restantes of-shore Gdis Ferreira (corn excepcio da Victo~y), porque estas eram 

detidas @or Gdis Ferreira e Bessa Monteiro) por conta do BCP (artigo 2 b 0 2 ,  2.1. 

a, conjugado corn o artigo 23 n04, a1.a do Decreto-Lei no 36/92, de 28/03 e artigos 

53 n02 do Decreto-Lei no 36/92, de 28/03, conjugado corn os artigos 1303 nOl e 

130; n02, al. a do RGICSF e corn o n." 7, al. e da lista anexa d Directiva n.O 

89/646/CEE). 

Acresce que tio ou mais importante que a questio da consolida~io, neste caso, d a 

obrigatonedade de constituir proviso'es e registar as consequentes perdas nos anos em que 

estas efectivamente ocorreram. 

Atd aos factos respeitantes a 2004, de acordo corn a Instnqio (do Bunco de Portugal) 

n. " 71/96 - fi. 6454-6475: 

"3. M6todo de consolidagiio integral 

3.1 Sem prejuizo do disposto nos artigos 4." e 5.' do Decreto-Lei no 36/92, 

os elementos do activo, do passivo e dos capitais prbprios das empresas 

filiais devem ser integralmente considerados no balanqo consolidado, 

depois de efectuadas as seguintes eliminag8es: 

- cdditos e dividas entre empresas incluidas na consolidaqiio; 

- activos correspondentes a ganhos resultantes de operagaes realizadas entre 

as mesmas empresas; 

- provisBes para crkdito vencido e para outros riscos relativos is mesmas 

empresas. 

3.2 0 s  proveitos e ganhos e os encargos e perdas das empresas 

compreendidas na consolidaqiSo devem ser integralmente considerados 

na demonstraqgo consolidada de resultados, depois de eliminados os 

provenientes de operaglies efectuadas entre as mesmas empresas, 

incluindo os que faqam parte do valor contabilistico de activos. (. . .)". 
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Ainda que as oflshore (Cayman e Gdis Ferreira) e a CI ndo fossem incluidas no 

pen'metro de consolidaqdo do BCP - o que apenas se admite, sem conceder, a benejicio de 

raciocinio - os juros cobrados pelo BCP a estas sociedades, ainda assim, ndo poderiam ser 

registados como proveitos, tendo em consideraqdo o seguinte: 

- de acordo com a alinea ii) do ponto 4 do Capiiulo VII do Anexo d Instruqio do Banco 

de Portugal no 4/96, os juros vencidos com mais de 3 meses devem ser desreconhecidos 

atravks de dibito das respectivas contas de proveitos se se referirem ao exercicio em 

curso. Caso contrario serri debitada a conta "6718 - Perdas relativas a exercicios 

anteriores': 0 registo destes juros, bem como d m  respectivm despesas passurd a ser 

realizado, a titulo de 'pro memoria", nus contas extrapatrimoniais "993 - Juros 

vencidos" e "994 - Despesas de cre'dito vencido " 

- durante o period0 (1998 a 2004) nenhum valor em juros foi pago, pel0 que o BCP, 

desde o momento em que os juros seriam considerados como juros vencidos, deveria 

registar, numa conta do Plano de Contas para o Sistema Banchrio, a anulaqb dos juros 

cobrados a estes clientes. 

Acresce que desde 2001 o valor das garantias ndo era sujiciente para cobrir o montante 

das dividas de cridito concedido -fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111. 1151- 

1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 1821-1893, 

1927-1991, 2039-2086, 2 11 7-2 185, 2223, 2247~-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325, 

2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631- 

2639, 2698-271 7, 2718-2721, 2718~,  2719, 2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 

5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972, 8959- 

8976, 8949, 8956-8958, 11 76% e fls. 82-1 00, 102-1 13, 11 4, 1 79-21 5, 21 7-239, 310-380, 382, 

454, 474,475-552,553,564. 

Donde, proveitos, custos e encargos que provenham de operaqiies entre empresas, dentro 

do perimetro de consolidaqfio do BCP, tinham de ser eliminados desde 2001 uma vez que: 

- desde 2001 o valor d m  garantias ndo era sujiciente para cobrir o montante d m  dividas 

de cridito concedido e que 

- por 1180 haver pagamento de juros (que estes acumulariam d divida) os juros deveriam 

ter sido considerados vencidos. 

No artigo 2Odo Capitulo LI do Anexo d Instruqdo do Banco de Portugal no 4/96 s5o 

deJnidas as normas e principios contabilisticos com o objectivo de que as contm das 

instituiqaes de crkdito apresentem uma imagem verdadeira e apropnada do patrimdnio, da 

situaqdo jinanceira, assim como dos resultados. 



Assim, deverd ser seguido, designadamente, o principio geral da prudgncia o qual 

determina que as contas devem integrar niveis de precaupio exigidos por estimativas 

realizadas em condiqo'es de incerteza, niio permitindo, conhrdo, a criaqZo de reservas ocultas 

ou provisaes excessivas ou a deliberada quantificaqiio de activos e proveitos por defeito ou de 

passivos e custos por excesso. 

Em particular, devem tomar-se em conta os riscos previsiveis e as perdas evenhrais que 

tenham a sua origem no exercicio anterior, mesmo se estes riscos ou perdas apenas tiverem 

sido conhecidos entre a data do encerramento do balanqo e data nu qual i elaborado. 

De acordo com o Aviso do Banco de Portugal no 3/95 (nu redac~io em vigor d data dos 

factos): 

"2 - As instituipies de cridito e as sociedades jinanceiras, incluindo as sucursais de 

instituic6es com sede em paises n io  pertencentes a Uniiio Europeia, umas e outras adiante 

designadas por instihti~o"es, siio obrigadas a constituir provisdes, nus condic6es indicadas 

no presente aviso, com as seguintesjinalidades: 

a) Para risco especiJco de cridito; 

b) Para riscos gerais de cridito; 

c) Para encargos com pens6es de reforma e de sobrevive'ncia; 

d) Pam menos-valias de titulos e imobilizacfies financeirm; 

e) Para menos-valias de outras aplica@es; 

fl Para risco-pais". 

Mais estabelece o Aviso do Banco de Portugal no 3/95 que: 

"10" - 1 - Sem prejuizo do disposto no ntimero seguinte, as provis6es a que se refere a 

alinea d) do n." 1 devem corresponder ao total das menos-valias latentes dos respectivos 

activos " - nu redacqo origindria; 

"10" - 1 - Sem prejuizo do disposto nos nos 2, 3 deste ntimero, as proviso'es a que se refere 

a alinea d) do n. " 1 devem corresponder ao total das menos-valias latentes dos respectivos 

activos - nu redacqio que lhe foi dadapelo Aviso do Banco de Portugal n04/2002. 

Mais se dispo'e no mesmo aviso que: 

"Para efeitos deste ntimero, considera-se que aistem menos-valias latentes quando o 

preqo de mercado ou, em condi~o'es espec8cas a dejinir pelo Banco de Portugal, o valor 

de refersncia de um activo forem inferiores ao seu valor de inscn$iio no balanqo. Na 

ause'ncia do preco de mercado, serd considerado o valor presumivel de transagio em 

funcio, nomeadamente, das caracterhticas do activo e da situapio financeira de entidade 

emitente, com base em critkrios prudentes de avalia~io " - n. " 3 do artigo 10" do Aviso do 

Banco de Portugal no 3/95 nu redacpio originhria, que corresponde ao no 4 do mesmo 

artigo nu redac~io que Ihe foi dadapelo Aviso do Banco de Portugal n04/2002. 
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Pelo que deveriam ter sido constituidas, no periodo entre 1997 ati 2004, provis6es 

para reflectir a diferenn entre o valor de aquisica'o das acco'es adquiridas pelas off-shore 

(BCP e Gdis Ferreira) e o valor de mercado dessas acco'es. 

Ainda que &as sociedades off-shore (BCP e G6is Ferreira) nfio tivessem, de ser 

consolidadas - o que apenas se admite, sem conceder, a beneficio de raciocinio - nus 

demonstraco'es Jinanceiras do BCP teriam de estar, em qualquer caso, registadas as perdas 

resultantes da diferen~a entre o cridito concedido e o valor das acc6e.s (unico patrimdnio das 

off-shore que podia garantir a divida). 

Caso as OH-shore (Cayman e Gdis Ferreira - o que inclui a Townsend) e a CI na'o 

fizessem parte do perimetro de consolidaca"~ do BCP, entfio, dweriam ter sido constituidas 

proviso'es pela d@en~a entre o valor dos criditos (que inclui juros e comiss6es) e o valor das 

garantias (dl .  artigo 2.4 do Capitulo I1 do Anexo h Instru~do do Banco de Portugal n04/96). 

E em qualquer caso os principios da prud6ncia e da materialidade, que norteiam o 

relato financeiro foram violados pelos documentos de presta~do de contas do BCP. 

0 impacto nos documentos de presta~fio de contas do BCP gerado pelo registo das 

perdas seria (sensivelmente) similar ao impacto gerado pela consolidapio das off-shore 

(Cayman e Gbis Ferreira). 

Existinam apenas diferencas de apresenta~rjb nus Demonstrac6es Financeiras. Com efeito, 

de acordo com o Aviso do Banco de Portugal no 3/95 (nu redacca"o em vigor h data dos 

factos) : 

- as insti tuieh de crddito sdo obrigadas a constituir proviso'es, designadamente, para 

risco espec$co de crddito (cfr. artigo 14 al. a); 

- as provisoes para risco especijico de cridito dwem ser constituidas para cridito vencido 

e para outros craitos de cobranca duvidosas (artigo 27; 

- para efeitos da constituipio das proviso'es para cridito vencido, os vhrios tipos de crkdito 

sdo enquadrados nus classes de risco indicadas no ntimero seguinte, as quais reflectem o 

escalonamento dos crkditos e dos juros vencidos em firnqfio do periodo decorrido apds o 

respective vencimento ou o penbdo decom'do apds a data em que tenha sido formalmente 

apresentada ao devedor a exige^ncia da sua liquidaciio (artigo 34 nOl). 

Neste sentido, nos documentos de prestaqio de contas do BCP deveriam ter sido 

constituidas provis6es desde 2001 (ano em que o patrimdnio das sociedades off-shore 

(Cayman e G i s  Ferreira) devedoras passou a ser inferior aos craitos que lhes tinham sido 

concedidos (acrescidos dos juros cobrados) uma v a  que: 



- os juros niio eram pagos (pelas off-shore Cayman e Gdis Ferreira) ao BCP - fls. 606, 

649-705, 743-911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 

1523-1588, 1624-1695, 1727-1 785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 21 17-2185, 2223, 

2247~-2271, 2272-2293, 2294-2312, 2319-2325,2336-2338,2352-2354, 2412-2414,2452- 

2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-2717, 2718-2721, 2718~, 2719, 

2724-2734, 3380-3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858- 

5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958-5972, 8959-8976, 8949, 8956-8958, 11769v e 82-100, 

102-113,114,179-215,217-239,310-380,382,454,474,475-552,553,564 

- as off-shore (Cayman e Gdis Ferreira) niio tinham (qualquer) outro patrimdnio -fls. 8- 

114, 2236-2248, 271&., 3381-3386, 115-239, 2218-2271, 2272-2293, 2720-2721, 5381- 

5455, 5538~, 240-380, 2249-2271, 2719, 2724-2725, 5456-5538, 426-564, 2293-2312, 

2631 v., 2635, 2722-2723, 565-606, 5795-5857, 607-705, 8959-8976, 706-911, 912-1015, 

1016-1111, 1112-1220, 1221-1292, 1293-1399, 5858-5868, 1400-1488, 1489-1588, 1589- 

1695-A, 1696-1785, 1789-1893, 1894-1991, 2319-2325, 1992-2086, 5869-5891, 2087- 

2185, 2186-2223,5892-5957. 

Quer fossem ou niio consolidadas as off-shore (Cayman e Gdis Ferreira) os montantes 

das provis6es (tanto por menos valias como por risco espec$co de cridito) deveriam ter sido 

registados atendendo ao princ$io da especializac~io (constante do artigo 2.3 do Anexo h 

Znstru~iio do Bunco de Portugal no 4/96), o qua1 estabelece que: "os proveitos e os custos sdo 

reconhecidos quando obtidos ou incom'dos e distribuidos por pen'odos mensais, segundo a 

regra 'Bra rata temporis': quando se trata de operap5es que produzam rediiuais ao longo de 

um period0 superior a um mb".  

Pelo que o princ$io da especializa~to obrigma a que os documentos de presta~iio de 

contas do BCP reconhecessem as perdas efectivas quando efectivamente ocorreram - o que 

na'o se venjicou. 

Nos documentos de prestapio de contas do BCP deveriam ter sido registadas nu 

rubrica de resultados transitados as perdas geradas e niio contabilizadas o que, 

subsequentemente, afectaria as capitais prdprios do BCP desde 2001. 

Por conseguinte o crdito respeitante aos emprktimos a EA, no universo da aquisipio 

da Townsend e CI, teria sempre de ser ajustado por imparidade nu ausSncia de capacidade do 

gmpo em solver os sew compromissos resultantes deste empristimo. 

0 que se venjicou foi o BCP ter disponibilizado todos os recursos que permitiram d EA 

liquidar o emprhtimo (tendo o BCP aceite a CI em da~Eo em cumprimento). 

0 BCP exercia controlo de facto sobre as sociedades off-shore quer atravis de 

tiiularidade directa (ati Dezembro de 2002 no caso das ofishore Cayman) quer atrav&s dos 

contratos assinados (no caso das oflshore Gdis Ferreim e no caso das off-shore Cayman apds 

Dezembro de 2002) pelos diversos intervenientes que concediam ao BCP plenos poderes de 

gesta'o sobre as estratdgias de investimento e desinvestimento das ofl-shore. 
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As sociedades off-shore Cayman, durante o pertodo compreendido entre Fevereiro de 

2000 e Dezembro de 2002, transaccionaram exclusivamente acc5es BCP (ou valores 

mobili6rios relacionados cum o Gmpo BCP, v.g. BPA, Heller Factoring Portuguesa, S.A.), 

entre Fevereiro de 2000 e Dezembro de 2002 - jls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048- 

1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 

1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 2117-2185, 2223, 2247~-2271. 2272-2293, 2294-2312, 

23 19-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-241 4, 2452-2454, 2499-25 10, 2536-2558, 2602- 

2625, 2631-2639, 2698-271 7, 2718-2721, 2718~, 2719, 2724-2 734, 3380-3386, 5315-5380, 

5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958- 

5972,8959-8976,8949,8956-8958,11769~. 

As off-shore Gdis Ferreira adquiriram quase exclusivamente, ac~5es BCP (entre Abril 

de 1999 e Dezembro de 2004) -fi. 82-100, 102-113, 114, 179-215, 217-239, 310-380, 382, 

454, 474, 475-552,553,564. 

As olfhore Cayman e Gdis Ferreira niio tinham qualquer outra actividade que n io  a 

transacpio de valores mobili6rios. 

A actividade de transacpio de valores mobiliarios, porque isolada de qualquer outro 

object0 social, k enquadrada como actividade banc6ria - cjr. no 7, al. e) da lista anexa ri 

Directiva n " 89/646/CEE. 

Por outro lado, us riscos e beneficios desta actividade decorriam por conta do prdprio 

Bunco. 

Repare-se para este deito que, durante o period0 em que as transaccdes ocorreram, us 

alegados benefici6rios econdmicos nunca receberam qualquer beneficio aquando a realizap?~ 

de mais valias nem assumiram qualquer custo ou prejuizo quando cls mesmas upresentaram 

sucessivas perdas e desvalorizaco'es. 

0 BCP niio sd dispunha liwemente dos activos, realizando as transacco'es cum estes 

titulos que entendia convenientes (0s contratos celebrados com o ABN AMRO) como assumia 

us riscos de mercado e de cridito que estas sociedades incom'am. 

As off-shore actuaram como verdadeirasfiliais do BCP, numa clara re la~io  de dominio 

entre asta instituipio de cridito e aquelas entidades, dada a "injlu2ncia dominante, por forca 

de contrato (...) " que o Bancopoderia (epdde) exercer sobre as mesmas - cfr. ariigo 13: n02q 

a/lll e 130",n%, al. e do RGICSF. 

Atento o facto de as of fhore (Cayman e Gdis Ferreira) constituirem entidad~ci 

equiparadas a instituicdes de credito, por terem de facto exercido como actividade principal, a 

actividade prevista no n.O 7, al. e da lista anexa ri Directiva no 89/646/CEE ("Transaccdaci 
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efectuadas por conta da prdpria instituiciio de cridito ou por conta da respectiva clientela 

sobre (...) valores mobili6rios1~ (cfr. artigos 1304 n 7 ,  al. a e 131 4 nOl do RGZCSF), deveriam 

as referidas sociedades ter sido incluidas no perimetro de supervisiio em base consolidada a 

que se encontrava sujeito o BCP. 

Deste modo, como resulta da interpretaciio conjugada das normas referidas, o BCP 

deveria, relativamente aos exercicios compreendidos entre 1999 e 2003 no caso das off-shore 

Cayman e entre 1996 e 2007 no caso das off-shore Gdis Ferreira, ter elaborado a sua situacBo 

financeira consolidando estas sociedades off-shore, em observdncia dos principios e mitodos 

previstos (cfr. artigo 24 n03 do Aviso do Banco de Portugal no  8/94, de 2 de Novembro) no 

Decreto-Lei no 36/92, de 28 de Marco. 

0 s  principios contabilisticos que regem as politicas contabilisticas na Znshu~iio (do 

Banco de Portugal) n." 4/96 siio claros: as demonstraco'es financeiras devem reflectir a 

realidade das transac~o'es que siio efectuadas devendo atender h substdncia das operac6es 

brincipio da substdncia sobre a forma) e niio apenas b sua forma legal. 

Assim sendo, ainda que na sua forma legal a titularidade destas sociedades niio fosse 

atribuida ao BCP, na realidade, na sua substdncia, o BCP controlava estas entidades e 

assumia todos os riscos e beneflcios decorrentes da sua actua~io.  

0 BCP devia ter registado estas transaq5es de acordo com a sua substdncia 

independentemente da forma legal que as mesmas assmiam, de mod0 a que as demonstra~o'es 

financeiras apresentassem uma imagem verdadeira e apropriada da realidade do patrimdnio, 

da situaciiofinanceira e dos resultados. 

Assim ainda que se pudesse entender que dos normativos aplicrhreis niio exigiam 

expressamente que o BCP teria que consolidar aquelas sociedades off-shore, esta 

consolida~iio sempre resultaria imperativa por forea da aplica~iio rigorosa do principio da 

substdncia sobre a forma. 

NZo t2m raziio os arguidos Jardim Goncalves e Antdnio Rodrigues quando invocam 

que o artigo 5' do Decreto-Lei no 36/92 autoriza que, por decisiio livre da lnstituiciio de 

cridito, esta opte por excluir da consolidaciio empresas quando: ((as partes representativas do 

seu capital social forem detidas exclusivamente, tendo em vista a sua cesscio posterior, a curto 

prazoH - cfi.Js. 15433-15434 e 15887-15888. 

Este argument0 niio sefigura vdlido uma vez que o BCP n l o  deteve as off-shore por 

curlo prazo. 

As Cayman de 1999 a 2004 e as off-shore Gdis Ferreira de 1996 a 2006/2007, ou seja, 

as off-shore forum detidas durante 5 e 10/11 anos, respectivamente - o que niio po& ser 

reputado, a nenhum titulo, de deten~iio de curto prazo. 

A pennan2ncia do control0 nestas sociedades durante este period0 temporal 

representou, na prtitica, urna detencco a mc!dio/longoprazo. 



Tribunal da Rela~iio de Lisboa 
Rua do Arsenal Leba G - 1100438 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Emall: correio@lisboa.tr.m~.~t 

Ao abrigo deste artigo apenas se concederia a possibilidade do BCP nio consolidar 

estas sociedades se as mesmas tivessem sido alienadas no prazo at6 a um ano - o que se 

verzpcou nio  acontecer. 

Alids, os factos indicam que o objective da deten~io destas off-shore pelo BCP ndo era 

aliena~io a curto prazo: nos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002 estas sociedades 

incrementaram consideravelmente a sua posipio em titulos do universo BCP, tendo atingido 

em 2002 a percentagem de 6,6% no capital social do BCP (somando as acp5es detidas pelas 

off-shore Gdis Ferreira e Cayman). 

Tal investimento nio se jgura congiuente com uma politica usual de desinvestimento e 

de alienapio a curto prazo: se fosse efectivamente in ten~io  proceder a uma aliena~io destas 

sociedades a curto prazo n io  tenam sido, continuadamente, adquiridas acqBes do prdprio 

banco. 

A actua~io das ofl-shore, maxime o investimento atrav6s da compra gradual de uma 

p o s i ~ i o  de refergncia no Bunco, leva a conclusio de que estas sociedadesfuncionavam como 

veiculos do prbprio banco, executando ordens por conta e risco do BCP e que como tal 

deveriam ser incorporadas no seu pen'metro de consolidapio, n io  sendo por isso vhlida a 

aplica~do do artigo Sodo Decreto-Lei no 36/92. 

Em todo o caso, sempre se diga que as excluso'es das ofl-shore teriam de ser 

mencionados no anexo e devidamente justificadas por forca do disposto no artigo 54 n06 do 

Decreto-Lei n. " 36/92 - o que n io  se verz3cou. 

Pelo que em caso algum foi dado cumprimento ao legalmente estabelecido. 

B - Periodo desde 2005 (corn cornparativo a 31/12/2004) 

0 artigo 4" do Regularnento (CE) no 1606/2002 do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 19/07/2002 estabelece que: 

"Em rela@io a cada Pxercio financeiro com inicio em ou depois de I de Janeiro de 

2005, as sociedades regidas pela l e g k l a ~ i o  de um Estado-Membro devem elaborar as 

suas confos consolidadas em conformidade com as nomaas internacionais de 

contabilidade, adoptadas nos tennos do n. " 2 do artigo 6.4 se, d data do balanqo e contas. 

os seus valores mobilidrios estiverem admitidos ti negociaplio num mercado 

reguhmmtado de qualquer Estado-Membro (. . .).". 

Nos termos do artigo 2' do mesmo Regulamento, por normas internacionais de 

contabilidade entendem-se: 
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- as IAS (International Accounting Standards, isto t, normas internacionais 

de contabilidade); 

- as FRS (International Financial Reporting Standards, isto 6, normas 

intemacionais de relato financeiro) e 

- interpretaq6es conexas: 

1 .  SIC (Standing Interpretations Committee) 

2. FRIC (International Financial Reporting Interpretations 

Committee). 

Normas que, porque impostas por Regulamento Comunitririo, siio directamente 

aplicriveis, vinculativas, de adoppio obrigatdria. 

A data & prritica das infracco'es que siio imputadas aos arguidos, o BCP k um emitente 

com acco'es admitidas ci negociaciio no Mercado de Cotaco'es Ojciais gerido pela Euronext 

Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (designado por Eurolist by 

Euronext Lisbon, mercado de cotaco'es ojciais desde 02/07/2005) - cfr. Portarias no 50512002, 

de 30/04 e n0556/2005, de 27/06 -fi. 6084-6085,11792-11794,11807-11819. 

Com o objectivo de garantir a comparabilidade das demonstraco'es financeiras, as 

entidades sujeitas ao regime supra identificado deveriio apresentar as Demonstraco'es 

Financeiras Consolidadas de acordo com as disposico'es da IFRS I (pardgrafos I e 2 da IFRS 

I). 

De acordo o parrigrafo 7 da IFRS I: 

"Uma entidade deve usar as mesmas politicas contabilisticas no seu balanco de abertura 

de acordo com as IFRSs e em todos os periodos apresentados nas suas primeiras 

demonstra~o'esjnanceiras de acordo com as IFRSs. Essas politicas contabilisticas devem 

estar em confonnidade com cada IFRS em vigor ri data de relato das suas primeiras 

demonstraco'es jnanceiras de acordo com as IFRSs, com excepcio do especificado nos 

parrigrafos 13 a 34. ". 

Mais estabelece o pardgrafo 36 da IFRS I que: 

"Para estarem confonnes com a IAS I "Apresentaciio de demonstra~o'esjnanceiras ", as 

primeiras demonstracdes financeiras de acordo com as I F W  de uma entidade devem 

incluir, pelo menos, um ano de informaciio comparativa segundo as IFRSs". 

Donde, qualquer entidade com valores mobilidrios admitidos ci negociaciio num 

mercado regulamentado tena que aplicar este normativo ao balanco de abertura do ano que 

serve de comparativo ao ano de 2005 (an0 em que k obrigatdna a sua aplicacGo), ou seja, 

desde 01/01/2004. 
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0 BCP teria que apresentar as contas de acordo com a IAS (International Accounting 

Standard) / IFRS (7nternational Financial Reporting Standards) desde 01/01/2005, 

reexpressando o exercicio de 01/01/2004. 

Desta fonna o BCP teria que aplicar as IAS/IFRS, no que respeita aos documentos de 

prestacio de contas refrente a 31/12/2005 (a publicar em 2006) a informaca'o apresentada 

como comparativa e retroagida a 01/01/2004. 

Pelo que, para informaca'o respeitante a essa data teria de cumprir, designadamente, 

com as disposiqcies das normas contabilisticas IASs 1, 2, 16, 27, 32, 39, 40, IFRS 3 e SIC 

(Standart Interpretation Comitee) 12. 

De acordo com o parcigrafo 13 da L4S I. as demonstraqcies financeiras devem 

apresentar apropriadamente a posica'o financeira, o desempenho financeiro e os J w o s  de 

caixa de uma entidade. 

A upresentap70 apropriada exige a representaca'o fidedigna dos efeitos das 

transac~cies, outros acontecimentos e condiccies de acordo com as definicdes e critirios de 

reconhecimento para activos, passives, rendimentos e gastos estabelecidos nu Estrutura 

Conceptual. 

Presume-se que a aplica~a'o das IFRS, com divulgacZo adicional quando necessdria, 

resulta em demonstraccies financeiras que alcanqam uma apresentaca'o apropriada. 

A Estnrtura Conceptual encontra-se definida nus Observac6es relativas a certas 

disposicdes do Regulamento (CE) no 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 

de Julho de 2002, relativo ci aplicacdo das normas intemacionaL de contabilidade, bem como 

da Quarta Directiva 78/660/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978, e ainda da S6tima 

Directiva 83/349/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1983, relativa ds contas consolidadas. 

Nesta estrutura estri definido, d semelhanca do artigo 2" do Capitulo II do Anexo d 

Instruqa'o do Bunco de Portugal no 4/96, que a informaco financeira deve ser preparada de 

acordo com as L4S e IFRS e deve obedecer aos principios da: 

- Representaciio Fidedigna (parcigrafo 33 da Estrutura Conceptual); 

- Substincia Sobre a Forma barcipafo 35 da Estrutura Conceptual); 

- Prudincia barcigrafo 3 7 da Estrutura Conceptual). 



- Perimetro de Consolida~iio 

- Townsend e CI 

Opardgrafo 12 da IAS 27 estabelece que: 

"as demonstraqo'es financeiras consolidadas devem incluir todas as subsidibrias da 

empresa-mie. ". 

0 parbgrafo 4 da mesma IAS estabelece que: 

"uma subsididria 6 uma entidade, incluindo uma entidade n8o constituida tal como uma 

parceria, que 6 controlada por uma outra entidade (designadapor empresa-mie). ". 
De acordo com o pardgrafo 3 do SIC 12: 

"um interesse de beneficios numa SPE [Special Purpose Entity] pode, por exemplo, tornar 

a fonna de um instmmento de divida, de um instrumento & capital prbprio, de um direito 

de participa~io, de um interesse residual ou de uma locaqio (...) Na maioria dos casos, o 

criador ou o patrocinador (ou a empresa a favor de quem a SPE foi criada) retkm um 

interesse de beneficios significativos nus actividades da SPE, mesmo que possa possuir 

pouco ou nenhum do capitalprbprio da SPE. ". 

Adicionalmente o pardgrafo 10 do SIC 12 enumera, a titulo exemplifcativo, 

circunstrincias que podem indiciar um relacionamento em que uma entidade controla um SPE 

(Special Purpose Entity) e consequentemente devia consolidar a SPE a saber: 

(a) em substiincia, as actividades da SPE estiio a ser conduzidas em nome da 

entidade [in casu o BCP] de acordo com as suas necessidades especificas de 

nedcio de forrna aue a entidade obtenha beneflcios do funcionarnento da 

SPE- -9 

(b) em substhcia, a entidade tem os poderes de tomada de decido para 

obter a maioria dos beneficios das actividades da SPE ou, ao estabelecer um 

mecanismo de ((auto-pilot)), a entidade delegou estes poderes de tomada de 

decisiio; 

(c) em substhcia, a entidade tem direitos para obter a maioria dos 

beneficios da SPE e pode por conseguinte estar exposta a riscos inerentes i s  

actividades da SPE; ou 

(d) em substhcia, a entidade rettm a maioria dos riscos residuais ou de 

propriedade relativos i SPE ou aos seus activos a fun de obter beneficios 

das suas actividades. 

Disp6e o parrigra fo 8 do SIC 12 que: 
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"uma SPE deve ser consolidada quando a substincia do relacionamento entre uma 

empresa e a SPE indiciar que a SPE i controlada por essa empresa. ". 

De acordo com as nonnas supra mencionadas o BCP teria que consolidar a CI e a 

Townsend, entre 2004 e 2007 - apesar de ds datas de 31/12/2004 e 31N2/2005 na'o deter 

formalmente a maioria do capital social (cfi: IAS 27.13). 

Com efeito, a 25/03/2004 o BCP concedeu urn financiamento € 600.181.334,67 h EA, 

que serviu para que, a 30/03/2004 (dia posterior d data em que a Townsend adquiriu o 

control0 da CI), a EA concedesse a Townsend (que controlava a CI) suprimentos no montante 

de € 581.300.000 - jls. 2690, 2527-2532, 5978; 2773v-2775 e 5976, 10581, 11091; 2688, 

2746v, 2739,3559,5975~, 5976 e 5979, 11091,12124,12240. 

0 empristimo concedido pelo BCP d EA, no valor de € 600.181.334,67, foi em 

substincia pago bela EA ao BCP) atravks de recursos provenientes (ainda que 

indirectamente) do BCP. 

Desta forma, o BCP patrocinava e controlava as politicas de gesta'o e 

operacionalidade da Townsend e da CI: da CI atravbs da Townsend e da Townsend atravbs da 

EA . 

A 22/06/2006 o BCP concedeu urn empristimo h CZ (que, nesta data, controlava a 

Townsend atenta a inversa'o da posi~a'o societdria) sob o regime de contrato de suprimentos, 

no montante de €300.000.000 -fls. 2740 e 2777-2779, 11093. 

Este empristimo pennitird: 

- B CI adquirir a Anjala, por € 300.000.000 B Townsend (sociedade que 

havia adquirido a Anjala por 50.000 USD); 

- it Townsend, por conseguinte, pagar € 300.000.000 ti EA (a titulo de 

devoluq50, parcial, dos suprimentos concedidos a 30/03/2004); 

- a EA, por conseguinte, amortizar ao BCP € 305.000.000 da divida. 

Existe, por isso, uma reestruturapio da divida e, em consequ2ncia: 

- o BCP deixa de controlar a CI indirectamente por via da Townsend para 

- passar a controlar (ainda) indirectamente a CI (uma vez que a 31/12/2006, o BCP apenas 

detinha 11,5% do capital social da CI) atravb dos financiamentos (suprimentos) 

concedidos ri prdpria CI e (atentos os resultados operacionais e liquidos do exercicio da CI 

- supra referidos) sem os quais a empresa na'o poderia prosseguir corn a sua actividade 

(cfi SIC 12 paragrafo 3). 



Atenta a situa~do econbmica e financeira da Townsend e da CI, estas sociedades sem 

recurso ao financiamento ndo poderiam prosseguir a sua actividade, visto estarem sobre- 

endividadas. 

Atenta a sua situa~do econbmica efinanceira da EA e das mas participadas, Townsend 

e da CI, em condi~6es normais de mercado, a EA ndo teria conseguido obter junto de uma 

institui~dofinanceira um emprbtimo no valor de €600.181.334,67 -fls. 11829, 11830. 

Tanto assim que, poucos meses antes, em 28/11/2003, Joaquim Miguel Paupdrio 

comunicou ao BCP sb aceitar adquirir a Dazla, proprietliria da EA, no pressuposto de que o 

endividamento que esta sociedade tinha junto do BCP, de cerca de a € 72.700.000, fosse 

regularizado atravb da entrega, em dapio em cumprimento, da Juwain (cujo patrimdnio era, 

d data dos factos, apenas constituido pelo Terreno de Santo Antdnio). 

Se a detentora da EA ndo tinha capacidade para pagar o endividamento de € 

72.700.000, por maioria de razdo, ndo teria face a € 600.181.334,67 (poucos meses depois) - 
fls. 9616~, 961 7-9618,12403-12405,12428. 

0 que d confirmado pela carta do arguido Filipe Pinhal de 20/12/2007, junta aos autos, 

quando este afirma que o BCP procedeu a uma 'kubstituipio dos crdditos" @erdas) sobre as 

ofl-shore Cayman por 'Ifinanciamento concedido a uma tinica sociedade imobiliciria" - fls. 

15638. 

Desta forma, o BCP patrocinava e controlava as politicas de gestdo e 

operacionalidade da Townsend e da CI atravh dos suprimentos prestados a CI. 

A venda da Townsend e da CI d EA (sociedade que, a data dos factos, ndo fan'a parte 

do perfmetro de consolida~rio do BCP) permitiu ao BCP reter e obter a maioria dos benefcws 

da actividade daquelas duas sociedades - cfi. SIC 12.3 e 12.10/c. 

Apbs a venda, a Townsend e a CI continuavam a ser controladas pelo BCP (uma va 

que eram sociedades por este patrocinadas): 

- o BCP manteve sempre um envoivimento continuado com a CI: 

- a 31/12/2004 o BCP era detentor de umaparticipa~do de 5,75% na CI; 

- a 31/12/2006 o BCP era detentor de uma participa~do de 11,5% na CI; 

- a 31/12/2007 o BCP detinha 90% na CI -fls. 11 771v 

- todos imdveis detidos pela CI, e os que esta viesse a adquirir no firturo, estavam 

onerados ao BCP - de acordo com esta garantia, a EA nio poderia dispor (alienar) 

dos actiws da CI sem consentimento prhio do BCP (cfr. IAS 39.23) - donde a 

possibilidade de alienar este patrimbnio continuou nu dependzncia do BCP - $3. 
2688,2746v, 2739,3559,5975~, 5976 e 5979,11091,12124,12240,12464 

- a EA era administrada por Joaquim Miguel Paupkrio. com quem, historicamente, 

o BCP tinha rela~o'es de grande proximidade uma vez que aquele exerceu firnp%s 

de Administrador do BU, inintertuptamente, desde 1992 at& 23/07/2003 (data em 
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que cessou firnqces, por renlincia) - esta renlincia foi regisfada apenas a 

03/12/2003, isto 6, 6 dias antes da aquisiciio da EA por Joaquim Miguel Pauptrio; 

0 s .  3494-3510, 3507) 

- o projecto Baia de Luanda estava avaliado nus contas do BCP pelo valor dos 

suprimentos concedidos pelo BCP d CI no montante de & 300 milhdes, quando o 

valor de investimento havido sido de cerca de € 30 milho'es - quando da reaquisipio 

da CI (que, nessa data, dominava a Townsend) o BCP pennitiu-se reavaliar o 

projecto ctBaia de Luanda)) ao justo valor de acordo com as normas da IFRS 3.24 - 

ao i n v b  de ter de avaliar este patrimbnio de acordo com a IAS 16.15 ao seu valor 

de custo 

- isto sb foi possivel porquanto o BCP n6o reconheceu que dominava a CI quando 

adquiriu a aBaia de Luandaw pois caso o BCP tivesse sempre reconhecido a CI 

como uma sociedade dentro do seu perimetro de consolidaqa"~, a ccBaia de Luandaw 

teria de ter sido valorizada ao valor de custo, isto t, cerca de € 30 milhdes (cf?. 

parhgrafo 15 da U S  16) - e jci ncio aquele que foi qualificado pelo BCP como o seu 

justo valor, € 300 milho'es -fi. 9926, 11552, 11 76% 12127, 12151, 1223 1-12239. 

Acresce, ainda, que os riscos de actividade da Townsend e CI continuaram no BCP afento 

o disposto, adicionalmente, nu da SIC 12. IWc. 

A IAS 39.21 dh exemplos sobre a perdu ou retenqiio de controlo por parte da sociedade que 

procede d aliena@o (0 que concretiza a n o q o  de riscos e beneficios dos parhgrafos IO/c da 

SIC 12). 

Estabelece a IAS 39.21 que: "a transferEncia de riscos e vanfagens t avaliada vor 

comparacrib da exposicLio da entidade, antes e depois da transferEncia, com a variabilidade 

das quantias e a tempestividade dos /Iwcos de caixa liquidos do activo transferido. & 
entidade reteve substancialmente todos os riscos e vantanens da provriedade de um activo 

financeiro se a sua emosic20 d variabilidade do valor oresente dos fluxos de cab liauidos 

firturos resultantes do activo -financeiro na"o se aalterar sinnificativamente como resultado da 

transfer2ncia (...). Uma entidade transferiu substancialmente todos os riscos e vantagens da 

propriedade de um activo financeiro se a sua eqcrsiqio a essa variabilidade jh niio for 

significativa em relapio d variabilidade total do valor presente dos jluxos de caixa liquidos 

fuluros associados ao activo financeiro (...) ". 

0 BCP manteve o risco de cridito (isto 6, de ndo receber os montantes de emprkstimo 

que concedeu) face li Townsend e d CI. 



0 BCP, & & alienaciio da Townsend b EA (a 26/03/2004) era credor da Townsend 

em € 593.697.585,63 -fls. 2688,2746~ e 5975v, 5976. 

0 BCP, depois da alienaggo da Townsend A EA (a 26/03/2004): 

- continuou a ser credor da Townsend em € 593.697.585,63 at6 

30/03/2004 

- todavia, a Townsend liquidou a divida perante o BCP corn recurso a 

suprimentos (de € 581.300.000) que lhe foram concedidos pela EA (a 

30/03/2004) que, por sua vez, provgm de urn emprtstimo (de 

25/03/2004) no valor de € 600.181.334,67 concedido pel0 BCP A EA - 
fls. 2527,2773~2775 e 5976,10581 

- as garantias prestada pela EA, Townsend e CI (nos emprtstimos 

concedidos a estas entidades), durante todo o periodo, tiveram sempre 

um valor inferior ao dos emprtstimos contraidos perante o BCP. 

Pelo que o BCP, depois da alienagiio da Townsend, aumentou a sua 

exposiciio ao crkdito (risco) de € 593.697.585,63 para € 600.181.334,67. 

Acresce que o emprhtimo & € 600.181.334,67 (e os juros cobrados) foi pago, em 

substancia, pelo BCP. 

Pelo que a altera~iio formal de credor em nada alterou (ou benefzciou) o BCP. 

Do exposto - sobretudo a alienaciio e re-aquisiciio da CI (quando esta jh tinha 

adquirido a cuBaia de Luanda)) - permitindo-se, assim, o BCP, registri-la contabilisticamente 

ao justo valor) - resulta que o BCP conduxiu a actividade da Townsend e da CI de acordo com 

as suas necessidades especificas de negbcio de forma que o BCP obtivesse beneficios do 

firncionamento daquelas sociedades - cfi. SIC 12.1O/a. 

Com efeito, a aliena~iio e re-aquisiciio da CI (quando esta jd detinha a Townsend) pelo 

BCP tme o propdsito de fazer gerar mais valias contabilisticas que ocultassem, ainda que 

parcialmente, os prejuizos que tinham sido sofiidas pelas 17 of-shores Cayman mas que 

nunca haviam sido reconhecidos dos documentos deprestaciio de contas do BCP. 

- Restantes off-shore Gbis Ferreira 

Siio of-shores relacionadas com Gbis Ferreira as duas sociedades designadas por 

Somerset Associates Limited (uma sedeada em Ilha de Man; outra sedeada nas BVI), a Hendry 

(International) Limited, a Shenvell International Limited; a Sevendale Investments 

(International) Limited e a Townrend Associates COT. (Townsend). 
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A Townsendjli me referi supra pelo que vamos As restantes. 

As off-shore Somerset -porque o seu capital social era detido indirectamente pel0 BCP 

(via Sewitrust) - tinham de ser consolidadas de acordo com o disposto nu IAS.27.12 e 

IAS.27.13. 

Estabelece a IAS 27.12 que: 

"as demonstrapies financeiras consolidadas devem incluir todas as subsidilirias da 

empresa-mde. ". 

Mais estabelece a IAS 27.13 que: 

'bresume-se a exist2ncia de controlo quando a empresa-mde for proprietliria, directa ou 

indirectamente atravb de subsidihrias, de mais de metade do poder de voto de uma 

entidade a ndo ser que, em circunstincias excepcionais, possa ficar claramente 

demonstrado que essa propriedade n i o  constitui controlo. (...) ". 

As off-shore Gdis Ferreira (apesar de identificadas pel0 BCP como entidudes 

relacionadas com Gdis Ferreira) eram, na verdade, sociedades-veiculo do BCP. 

As restantes off-shore Gbis Ferreira tinham ser consolidadas em obedizncia ao 

disposto nu SIC 12.3 e SIC 12.10 (supra citadas). 

Com efeito: 

- sdo sociedades criadas e patrocinadas pelo BCP 

- em substincia, as suas actividades eram conduzidas pel0 BCP (de acordo com as 

necessidades espec$cas de negdcio do BCP) 

- o BCP tomou todas decisdo de investimento estabelecendo para tal um mecanismo de 

((auto-pilots para obter a maiona dos beneflcios da actividade destas ofl-shores 

- o BCP atava exposto aos riscos inerentes cis actividades destas of fhorse  (atento o 

financiamento prestado e as garantias existentes). 

Face ao eqosto, desde 2004 ate' 2006, o BCP devia ter conrolidado: 

- a Townsend (cfr. SIC 12.3, SIC 12.IO.c; ou, subsidiariamente, SIC 12.10/a) 

- a CI (cfi. SIC 12.3. SIC 12.IO.c; ou, subsidiariamente, SIC 12. IO/a) 

- as (restantes) 08-shore Gdis Ferreira (cfr. SIC 12.3 e SIC 12.10.a, b e c). 



- Valorizaqfio da <d3aia de Luanda)) 

0 BCP ncio reconheceu a CZ no sac perimetro de consolidaccio nas contas anuais de 

2004 a 2006, permitindo-se, por isso, valorizar o projecto ((Baia de Luanda)) ao justo valor 

quando da re-aquisiqcib da CI, ncib registando quaisquer imparidades nos suprimentos 

concedidos pelo BCP d CI no montante de €300 milhces, que teria que efectuar caso o 

investimento nu Baia de Luanda tivesse sido registado pelo seu valor de custo de acordo com a 

IAS 16.5 -fie 9926,11552, 1176%, 12127,12151,12231-12239. 

F&-lo ao abrigo do disposto nu ZFRS 3.24. 

Sucede que a CI tinha de ser incluida no perimetro de consolida~cio do BCP (tambkm 

nas contas anuais de 2004 a 2006) o que implicava a valoriza~cio do projecto ((Baia de 

Luanda)) ao valor de custo. 

Com efeito, ao projecto ctBaia de Luandas, desde a sua concepccio atk d sua conclusa'o 

(que ainda ncio tinha ocom'do a 31/12/2006), k aplicrfvel a ZAS 16.1. que prescreve o 

tratamento contabilisico para activos fwos tangiveis, de forma a que os utentes das 

demonstrac6es financeiras possum discernir a informaccio acerca do investimento de uma 

entidade nos seus activosfios tangiveis, bem como as alterac6es nesse investimento. 

Estabelece a IAS 16.5. que: "uma entidade deve aplicar esta Norma a propriedades 

que estejam a ser constmidas ou desenvolvidas para fituro uso como propriedades de 

investimento, mas que ncio satisfa~am ainda a definiccio de "propriedade de investimento" 

constante da IAS 40 Propriedades de Investimento (...) ". 

Mais estabelece a IAS 16.6. que "0s termos que se seguem sa'o usados nesta Norma 

com os signifcados especificados: auto k a quantia de caixa ou seus equivalentes paga ou o 

justo valor de outra retribui~cio dada para adquirir um activo no momento da sua aquisicdo ou 

constm~cio." 

Dispo'e, ainda, a IAS 16.15 que: "um item do a c t i v o h  tangivel que seja classificado 

para reconhecimento como um activo deve ser mensumdopelo seu custo ". 

Pelo que a aquisiccio do projecto ctBaia de Luandas pelo BCP implicava a valorizaccio 

contabilhtica de acordo com o valor de auto. 

Alih, mestno admitindo que o Projecto Baia de Luanda tenha sido adquirido, 

exclusivamente para desenvohrimento com objective de venda (corno inventlirio da CI - sendo 

esta detida pelo BCP), aplicar-se-ia a IAS 2 e o mktodo de contabiliza~cio seria igualmente o 

custo de aquisi~cio capitalizbvel com todos os custos suportados atk que o projecto estivesse 

concluido (IAS 2. lo), obtendo-se assim o mesmo resultado da IAS16.15. 

Com efeito, a IAS 2.10 estabelece que: "o custo dos inventlirios deve incluir todos os 

custos de compra, custos de converscio e outros custos incorridos para colocar os inventririos 

no seu local e nu sua condip70 actuak " - o que tambkm faria com que os idve is  adquiridos 

em daca'o em cumprimento da divida da EA tivessem de ser valorizados ao seu custo de 

aquisiccio (ao invks de ser ao justo valor). 
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- MCtodo de consolidaqiio e anulaqiio de juros 

Estabelece a IAS 27.24: 

"0s saldos, transacqdes, rendimentos e gastos intragrupo devem ser eliminados por 

inteiro. ". 

Mais estabelece a IAS 27.25. que: 

"0s saldos e transacq6es intragrupo, incluindo rendimentos, gastos e dividendos, s6o 

eliminados por inteiro. 0 s  resultados resultantes de transacq6es intragrupo que sejam 

reconhecidos nos activos, tais como inventcirios e activos fixos, sa'o eliminados por inteiro 

(...)". 

Donde os proveitos, custos e encargos reconhecidos durante o period0 entre 

01/01/2004 a 31/12/2006 que provieram de operaqdes entre empresas, dentro do perimetro de 

consolidaq60 do BCP, tinham de ser eliminados. 

0 BCP na'o podia ter reconhecido, durante o periodo entre 01/01/2004 a 31/12/2006, 

os juros e comiss6es cobrados bs off-shore (Cayman e Gbis Ferreira), a Moreira Rato, a llidio 

Duarte Monteiro e Joa'o Bernardino Gomes, CI -fls. 606, 649-705, 743-911, 951-1015, 1048- 

1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624-1695, 1727-1785, 

182 1-1893, 1927-1991, 2039-2086, 21 17-2 185, 2223, 2247~-2271, 22 72-2293, 2294-2312, 

2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 2536-2558, 2602- 

2625, 2631-2639, 2698-271 7, 2718-2 721, 2 71 8v, 2 71 9, 2724-2 734, 3380-3386, 53 15-5380, 

5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 5892-5957, 5958- 

5972, 8959-8976, 8949, 8956-8958, 11 769v e fi. 82-1 00, 102-1 13, 11 4, 1 79-215, 21 7-239, 

31 0-380, 382, 454,474, 475-552, 553, 564. 

Tambim os juros e comissdes cobrados li EA niio podium ser reconhecidos uma vez 

que, em substiincia, se tratou de um emprbtimo a Townsend e ti CI e que nu realidade os juros 

cobrados foram pagos pelo BCP. 

Acrace que por rkdito entende-se apenas o: "influx0 bruto de beneficios econdmicos 

durante o periodo proveniente do curso das actividades ordincirias de uma entidade quando 

esses influxos resultarem em aumentos de capital prbprio, que na'o sejam aumentos 

relacionados com contribuipies de participantes no capitalpriiprio" - cfr. a IAS 18, pardgrafo 

7. 

Para tal d necesscirio que o ridito gere efecfivamente aumentos depatrimbnio. 



No caso particular do rkdito proveniente de juros, o pariigrafo 29 da IAS 18 refere 

expressamente que, o ridito proveniente do uso por outros de activos da empresa que 

produzam juros, royalties e dividendos deve ser reconhecido, quanab: 

- seja provdvel que os beneficios econdmicos associados com a transac~do fluam para a 

empresa e 

- a quantia do ridito possa serflavelmente mensurada. 

Sucede que em sede do pagamento dos juros cobrados pel0 BCP d EA, estes ndo tinham 

uma probabilidade de vir a ser recebidos, sem que para tal ndo fosse o prdprio BCP a 

municiar a EA com recursos dele prdprio para o seu pagamento, j& que os juros forum: 

- pagos, formalmente, pela EA 

- mas, provieram de recursos directos ou indirectos do prdprio BCP 

- atenta a situacdo financeira da EA esta ndo tinha condic6es de, autonomamente, poder 

pagar o service da divida pelo que, em caso algum, podium ser reputados de raito, por falta 

de veriJica~do dos requisites exigidos pel0 parhgrafo 29 & IAS 18. 

- Reconhecimento de imparidades 

Estabelece a IAS 39.63 que: 

"existindo prova objectiva de que foi incorrida uma perda por imparidade em 

empristimos concedidos e contas a receber ou investimentos detidos ati ci maturidade 

escrihrrados pel0 custo amortizado, a quantia da perda i mensurada como a d i f e e n g  

entre a quantia escriturada do acrivo e o valor presente dos fluxes de caira firturos 

estimados (excluindo as perdas de cridito fituras que n5o tenham sido incorridas) 

descontado d taxa de juro efectiva original do activo financeiro (isto k,. a taxa de juro 

efectiva calculada no reconhecimento inicial). A quantia escriturada do activo deve ser 

reduzida ou directamente ou atravh do uso de uma conta de abatimento. A quantia da 

perda deve ser reconhecida nos resultados". 

Mais estabelece a IAS 39.65 que: 

"caso, num period0 subsequente, a quantia da perda por imparidade diminuir e a 

diminui~lio puder ser objectivamente relacionada com um acontecimento que ocorra apds 

o reconhecimento da imparidade (la1 como uma melhoria nu notaclio de crkdito do 

devedor), a perda por imparidade anterionnente reconhecida deve ser revertida seja 

directamente seja ajustando m a  conta de abatimento. A revers50 nlio deve resultar numa 

quantia escriturada do actiwjnanceiro que exceda o que o custo amortizado poderia ter 

sido, caso a imparidade ndo tivesse sido reconhecida d data em que a imparidade foi 

revertida. A quantia da reversdo deve ser reconhecida nos resultados. " 

Como ja se demonstrou a EA e as off-shore Gdis Ferreira nlio tinham capacidade de 

liquidar a divida pel0 que deveria ter sido registada a imparidade respectiva. 
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0 que k conjnnado pela carta do arguido Filipe Pinhal de 20/12/2007, junta aos autos, 

quando se ajirma que o BCP procedeu a uma "substituip70 dos criditos" @erdas) sobre as 

off-shore Cayman por 'Ifinanciamento concedido a uma tinica sociedade imobilihria" - jls. 

15638. 

Deviam ter sido reconhecidas imparidades resultantes da diferenca entre o cridito 

concedido ds off-shore Gdis Ferreira e d EA (que na substincia foi concedido a Townsend e d 

CI) e a valor dosjluxos de caixa d data e os fituros estimados - nos tennos supra expostos. 

Neste caso em concreto os jluxos de caixa fituros estimados resultam da diferen~a 

entre o valor dos emprkstimos concedidos e o valor das garantias, sendo que o valor dos 

jluxos de caixa foram calculados corn base no valor que se obteria pela alienaqdo destas 

garantias se existentes, no caso da CI (que neste caso os jluxos de caixa foram valorizados 

pela sua situapio Liquida (a diferenca entre os activos e os passivos). 

* 

- Nlo desreconhecirnento da Townsend e da CI ainda que nlo fosse 

exigivel a consolidaqIo (argumentaqlo a beneficio de raciocinio) 

Ainda que niio fosse exigivel consolida~do, o BCP ndo podia desreconhecer a 

Townsend e a CI. 

Corn efeito, a Townsend e a CI sdo activos jinanceiros (IAS 32.11) e a IAS 39 

estabelece no parhgrafo 17 que: "uma entidade deve desreconhecer urn activo financeiro 

guando, e aDenas auando: 

(a) os direitos contratuais aos jluxos de caixa resultantes do activojinanceiro expirarn;ou 

(b) transfere o activofinanceiro tal como dejinido nos parhgrafos 18 e 19 e a transferGncia 

se qualijica para desreconhecimento de acordo com o parhgrafo 20. " 

Mais disp6e a IAS 39.20 que: 

"quando uma entidade transfere um activo jinanceiro (ver parhgrafo la), deve avaliar ate' 

que ponto ela r& os riscos e vantagens da propriedade do activo financeiro. Neste 

caso: 

(a) se a entidade transferir substancialmente todos os riscos e vantagens da propriedade 

do activo jinanceiro, a entidade deve desreconhecer o activo jinanceiro e reconhecer 

separadamente como activos ou passivos quaisquer direitos e obrigaqcies criados ou 

retidos com a transfer8ncia. 



(b) se a entidade retiver substancialmente todos os riscos e vantagens da propriedade do 

activofinanceiro, a entidade deve continuar a reconhecer o activofinanceiro. 

(c) se a entidade nio transferir nem retiver substancialmente todos os riscos e vantagens 

da propriedade do activo jinanceiro, a entidade deve determinar se reteve o controlo do 

activo financeiro. Neste caso: 

(i) se a entidade nlio reteve o controlo, ela deve desreconhecer o activoflnanceiro e 

reconhecer separadamente como activos ou passivos quaisquer direitos e obriga~o'es 

criados ou retidos com a transferZncia. 

(ii) se a entihde reteve o controlo, ela deve continuar a reconhecer o actiw 

financeiro ate' ao ponto do seu envolvhento continuado no activo financeiro (cf. 

parhgrafo 30).". 

Conforme supra exposto, o BCP, em substhncia, reteve substancialmente todos os 

riscos e vantagens da Townsend e da CI. 

Pelo que o BCP nunca podia ter desreconhecido a Townsend e a CI e, em 

consequL?ncias, os activos e passivos destas sociedades deveriam Jigurar nas demonstraqBes 

jinanceiras do BCP. 

- AcqBes prbprias e constituiqlo de reservas 

- NHo identificaqiio exacta do n6mero de acc6es prbprias 

De acordo com o artigo 325"-A do Cbdigo das Sociedades Comerciais (CSC) as ac~des 

de uma sociehde anbnima subscritas, adquiridas ou detidas por uma sociedade daquela 

dependente, directa ou indirectamente, consideram-se, para todos os efeitos, ac~Bes prbprias 

da sociedade dominante. 

Esta equipara~iio aplica-se ainda que a sociedade dependente tenha a sede efectiva ou 

a sede estatutdria no estrangeiro, desde que a sociedade dominante esteja sujeita h lei 

porluguesa - ariigo 325"-A, n03 do CSC. 

0 artigo 3243 n02 deste diploma legal estabelece que no relatdrio anual do Conselho 

de AdminLtra~do ou do Conselho de Administra~iio Executivo devem ser claramente 

indicados: 

- o ntimero de acco'es prbprias adquiridas durante o exercicio, os motivos das aquisi~o'es 

efectuadas e os desembolsos da sociedade; 

- o nrimero de ac~des prdprias alienadas durante o exercicio, os motivos das aliena~6es 

efectuadas e os embolsos da sociedade; 

- o ntimero de ac~bes prbprias da sociedade por ela detidas nojim do exercicio. 
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De acordo com o artigo 66>2 al. d) do supra mencionado diploma legal, nu 

redaccio em vigor d data dos factos, o relatdrio da gestio da sociedade deverh indicar o 

ntimero e o valor nominal de ag6es prdprias adquiridas ou alienadas durante o exercicio, os 

motivos desses actos e o rapectivo preco, bem como o ntimero e o valor nominal de todas as 

agiies prdprias detidas no Jim do exercicio. 

Todavia, o BCP nunca reconheceu as acq6esprdprias detidas pelas off-shore Cayman e 

Gdis Ferreira. 

- Nilo constituiqilo de reservas 

No periodo compreendido entre 1999 e 2003, o BCP adquiriu acc6es prbprias por via 

das off-shore Cayman e off-shore Gdis Ferreira. 

De acordo com o artigo 3244 nOl, al. b) do CSC enquanto a sociedade detiver acq6a 

prdprias, esta deverd tornar indisponivel uma reserva de montante igual dquele por que elas 

estejam contabilizadas. 

Este ajustamento deveria ter sido efectuado nus contas individuais do BCP (com reflex0 

nus contas consolidadas) em cada uma das datas de reporte, por contrapartida da reduqio das 

resentas distribuiveis. 

Todavia, no periodo compreendido entre 1999 e 2003, o BCP nio constituiu uma 

resenta de igual montante ao valor de aquisiccio em accc5es prdprias (resentas nio 

distribuiveh) -fls. 6904, 6905, 6910v, 6912v, 7007, 7008, 7091v, 7092v, 7147, 7149, 7229, 

7231v, 7294v, 7295v, 7394v, 7395~. 

Nos tennos do artigo 31 7: n04 do CSC, como contraparfida da aquisiqio de acq6es 

prhprias, uma sociedade sd pode entregar bens que, nos termos dos artigos 32" e 334 ambos 

do mesmo diploma legal, possum ser distn"buidos aos sdcios, devendo o valor dos bens 

distribuiveis ser, pel0 menos, igual ao dobro do valor a pagar por elas brincipio da 

intangibilidade do capital). 

Nos tennos do artigo 3.34 nOl do supra mencionado diploma legal nio podem ser 

distribuidos aos sdcios os lucros do exercicio que sejam necessririos para cobrir prejuizos 

transitados ou para formar ou reconstituir resentas impostas pela lei ou pelo contrato de 

sociedade. 

Donde, caso o BCP tivesse reconhecido as ac~37es prbprias adquiridas pelas 08-shores 

Cayman e off-shores Gdis Ferreira (como lhe era imposto), teria de constituir reserva 
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indisponivel de montante igual dquele por que as acqcies prdprias estariam contabilizadas, 

pelo que redudria a sua dispnibilidade para dktribuir dividendos aos accionistus. 

0 s  efeitos destas nonnas niio foram acautelados, pel0 que quer a aquisiciio das 

respectivas acqcies quer as distribuiqbes de dividendos nos exercicios em causa, violaram as 

normas do CSC supra referidas. 

Com a troca das acqbes pelas notes ABN, em 31/12/2003, o BCP deixou de deter as 

acccies prdprias por intermddio de entidades dependentes. 

Manteve, todmia, uma exposiqdo sintitica aos riscos e beneficio de pel0 menos 4,98% 

de acqbes prdprias durante mais um ano. 

Efectivamente o ABN AMRO deteve as acq6es em nome prdprio mas por conta do BCP 

pel0 que as accbes niio podem deixar de continuar a ser considerada accbes prdprias (artigo 

31 6. "do CSC), o que deveria igualmente ter sido reflectido no balanco do BCP e no respective 

relatdrio de gestzo. 

A aquisi~iio de acco"es do BCP, ds off-shore Cayman, pelo ABN AMRO confgurou urn 

parqueamento de acqdes que kproibidopelo artigo artigo 3164 n02 do CSC 

* 

- Juros e comiss6es que foram indevidamente contabilizados 

0 s  valores agregados cobrados pel0 BCP a titulos de juros e comisscies, ds off-shore 

Cayman e Gbis Ferreira e d EA, que foram indevidamente contabilizados como proveitos, 

entre 1998 e 2007, ascenderam a € 197.277.788 - fls. 649 a 705, 743 a 91 1, 951 a 1015, 1048 

a 1111, 1151 a 1220, 1251 a 1292, 1335 a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 

1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 1927 a 1991, 2039 a 2086 e 5869 a 5891, 2117 a 

2 185,5 795 a 585 7,5892 a 595 7. 

0 s  valores agregados, supra mencionados, resultam do somatdrio dos seguintes 

valores: -&. 649 a 705, 743 a 911, 951 a 1015,1048 a 1111, 1151 a 1220,1251 a 1292, 1335 

a 1399 e 5858 a 5868, 1435 a 1488, 1523 a 1588, 1621 a 1695, 1727 a 1785, 1821 a 1893, 

1927 a 1991,2039 a 2086 e 5869 a 5891,2117 a 2185,5795 a 5857,5892 a 5957 

h m d  0 0 2812.311 2.MW 2178.613 1&E6 1.4BJJI 1.213213 1.8.115 a216 
b@ MM m . ~  8 9 . ~ 5  r.aa r.an.192 U!ZWI 21~285 18.856 2811198 o 
S h l l  506.m !.Mi71 1 . # 8 1  323212 2m0.018 LIII.141 1.995.40l 1.7lI.M 2179213 1.H.B 
hrd$ m.ml i . ~ i ~  SUUM 6 .1890  5 ~ 9 . ~  1~1.512 4u.g~~ 0 0 0 
m~hass mn ~ 3 d . i ~  t(~5261 i8.1~ n.w.w 1 5 % ~  11.H.041 iz~.!t~ 1.299.855 21U.876 
Tdal &m 1112582 38881111 IBAU 1.1388 ~500.812 ~IMBM 24.7~103 18181% i1m.611 1a.755 
W& 1308514 21MM 

Tdal h+ bmbkr 5Fm.158 6.M1115 281.1U 1.37R388 W Q 1 2  28852BM 24.7M.lO 18181585 Rm61i 4U.m 
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0 s  supra mencionados valores ouros e comisso'es) foram indevidamente contabilizados como 

proveitos uma vez que, estando as off-shore Cayman e Gbis Ferreira e a CI dentro do 

perimetro de consolida~do do BCP (cfr. artigo 2" do Decreto-Lei no 36/92), os montantes 

cobrados a h'tulo de juros e comisso'es dquelas off-shores e d EA, deveriam ter sido eliminadas 

nu elaborapio d m  Contas Consolidadas (cj: artigo 3.2 da Instruqdo (do Bunco de Portugal) 

n. " 71/96). 

Tambim a luz da IAS 27.24 os saldos, transacqo'es, rendimentos e gastos intragrupo 

devem ser eliminados por inteiro. 

Nos termos da IAS 27.25: os saldos e transac~des intragmpo, incluindo rendimentos, 

gastos e dividendos, sdo eliminados por inteiro. 0 s  resultados resultantes de transac~des 

intragmpo que sejam reconhecidos nos activos, tais como inventhrios e activos furos, sdo 

eliminados por inteiro. 

As perdas intragrupo podem indicar uma imparidade que exija reconhecimento nus 

demonstra~o'es financeiras consolidadas. A IAS 12 impostos sobre o rendimento aplica-se ds 

difieren~as temporhrias que surgem da elimina~do dos resultados resultantes de transacp7es 

intragmpo. 

Tambim os juros e comiss6es cobrados a EA ndo podium ser reconhecidos como jh 

supra se referiu. 

Donde, devem os juros e comisso'es cobrados ds off-shore Gbis Ferreira e Cayman e d 

EA devem ser eliminadas das demonstra~o'es consolidadas. 

- Terreno de Santo Ant6nio 

d data da aquisiqcio do Terreno de Santo Anthnio, o BCP contabilizou nus suas contas 

o Terreno de Santo Ant6nio pelo valor € 72.700.000, valor contabilbtico do craito - fls. 

9635v e 9636. 

Devia t2-lo feito por € 10 milho'es por ser este o justo valor do terreno de Santo 

Antdnio. 

De acordo com a politica contabilistica do BCP (n." I/r): as aplicaq&s por 

recuperaqio de cridito incluem imbveis e titulos resultantes da resoluccio de contratm de 

cridito sobre clientes - estes activos sdo registados nu mbrica "Outros Activos" sendo a sua 

mensura~io inicial efectuada pelo menor entre o seu justo valor e o valor contabilbtico do 

cridito que lhe deu origem -fls. 7711v. 
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Pelo que esta politica contabilistica niiofoi cumprida nu medida em o Terreno de Santo 

Antdnio adquirido a titulo de daciio em cumprimento (recuperapio de cr6dito)foi mensurado 

ao valor contabilistico do crddito quando deveria ter sido pelo justo valor, atento ser este o 

mais baixo dos dois valores. 

Nem foram cumpridas as normas internacionais de relatofinanceiro. 

0 justo valor do terreno teria que ser calculado tendo em aten~iio a transac~do 

efectivamente realizada por duas partes conhecedoras e independentes. 

As ZFRS contzm um refeencial especijico para apuramento do justo valor de 

propriedades. 

Com efeito o parcigrafo 36 da ZAS 40 refere que: 

"o justo valor da propriedade de investimento d o preco pelo qua1 a propriedade poderia 

ser trocada entre partes conhecedoras e dirpostas a isso numa transac~lio em que niio 

exista relacionamento entre as mesmas (ver parcigrafo 5). 0 justo valor exclui 

especificamente um preco estimado inflacionado ou deflacionado por condico'es ou 

circunst6ncias especiais tais como financiamento atlpico, acordos de venda e relocacdo, 

consideraco'es especiais ou concesso'es dadas por algukm associado a venda ". 

0 parcigrafo 38 da L4S 40 refere que: 

"o justo valor da propriedade de investimento deve reflectir as condi~o'es de mercado ri 

data do balan~o ". 

Mais refere a ZAS 40.39: 

"o justo valor d especiJico do tempo relativo a uma determinada data. Dado que as 

condi~o'es de mercado podem mudar, a quantia relatada corn justo valor pode ser 

incorrecta ou niio ser apropriada se estimada relativamente a outro momento". 

A data de 31/12/2004, o terreno de Santo Antdnio ndo dispunha das licen~as de 

urbanizap?~ pelo que a avaliapio realizada pela Benege - que avaliava o terreno de Santo 

Antdnio por € 64.287.100 assente nos pressupostos de que o terreno obteria as licen~as de 

loteamento, de que os projectos de loteamento e de infra-estrumas gerais seriam aprovados - 
niio figurava uma base de mensurapio aceitchel nu determina~iio no justo valor do terreno, 

para efeitos contabilisticos, nu medida que niio reflectia as condi~o'es de mercado h data do 

balan~o - fl. 9608-9615~. 

Repare-se que at6 o terreno ainda em 2008 niio tinha obtido os alvarcis de constru~iio 

que lhe permitiria o loteamento do terreno -fl. 11824-11826, 12371-12382. 

Dondeface ao supra exposto, o terreno teria de ter sido reconhecido por € 10.000.000 

e niio por € 64.287.100 (valor de avalia~iio da "Benege Serviqos de Engenharia e 

Avaliaqo'es"), nem por € 60,7 milho'es (atento o valor do crddito reduzlUzldo das proviso'es 

entretanto constituidas) -fi. 9635v. 
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Assim, os resultados do BCP em 2004 estariam sobreavaliados em € 50,7 milhdes, 

tendo em consideraqdo que o BCP reconheceu perdas por imparidades em 2004 no montante 

de € 12 milhiies 67s. 9635~). 

* 

- Da Adequaqilo dos Provisionamentos true and fair view 

0 s  arguidos Jardim Gonqalves e Antdnio Rodrigues alegam, designadamente, que: 

(i) o nivel de provisionamento para as carteiras de crddito s i o  baseadas num grau de 

subjectividade, 

(ii) que o Banco de Portugal, desde 2002, passou a exrexrgir que os buncos reportassem 

tambdm as chamadas provisiies econdmicas e que no BCP, no penbdo relevante, havia um 

excess0 de provisdes contabilisticas sobre aquelas economicamente necesshrias, 

(iii) que a elaboraqdo de contas de uma sociedade estlj legalmente subordinada a uma 

jinalidade suprema absolutamente prevalecente, que d a de ser feita uma representaqdo 

verdadeira e correcta da situaqclo patrimonial e financeira e dos resultados da sociedade 

("true and fair viewy - o que levaria d derrogaqdo de normas que impusessem provisdes 

adicionais. 

0 arguido Antdnio Rodrigues faz, ainda, referzncia a provisio de 200 milhdes de euros 

referida no relatdrio e contas do BCP de 2002. 

0 BCP devia ter consolidado um conjunto de entidades que acumulavam perdas. Devia, 

ainda, em ccmulo ter registado provisiies - o que teria sempre de acontecer 

independentemente da consolidaqio. 

Assim o impunham, em swna, imperativamente as seguintes normas: 

- artigos 3.1 e 3.2 da Instruqdo (do Banco de Portugal) n"71/96 -fls. 6454-6475 

- alinea ii) do ponto 4 do Capitulo Y71 do Anexo d Instruqclo (do Banco de Portugal) no 

4/96 

- artigo 2"do Capitulo II do Anexo d Instruqdo (do Banco de Portugal) no 4/96 

- artigo 2", alinea d) do Aviso (do Banco de Portugal) n03/95 

- artigo 104 n." 1 e 3 do Aviso (do Banco de Portugal) n03/95 

- artigos 2.3,2.4 e 2.6 do Capitulo U do Anexo d Instruqio (do Banco de Portugal) no 4/96 

- artigos I ", al. a, 2" e 3;  nOl do Aviso (do Banco & Portugal) n."3/95. 



No que respeita, especifcamente, cis provisies importa dizer que estas (tal como as 

perdas de imparidades) sdo estimativas que se baseiam em julgamentos, efectuados pela 

gestdo, que devem reflectir as melhores previso'es dos cash-flows que as empresas terEo de 

despender ou eventualmente ncio conseguir receber - o que deve ser feito atenta a informap?io 

disponivel d data do balan~o. 

Contudo o julgamento efectuado pela gestdo ndo k um act0 liwe, (absolutamente) 

discricioncfrio, que permita ao Conselho de Administra~do decidir o melhor momento borque 

mais oportuno para os interesses da institui~do de cridito ou da sua Adminis-io) para 

constituir, ou ndo, as proviso'es ou montante deproviso'es a constituir. 

A constitui~do de proviso'es d obrigathria, independentemente dos actos de gestdo, 

sempre que ocorra um ou mais eventos de perda que tenham um impact0 nosfluxos de caixa 

firturos estimados do activo financeiro ou do gnrpo de activos Jinanceiros que possum ser 

fiavelmente estimados, devendo o valor das proviso'es (ou imparidades) a registar reflectir a 

previsdo actual de perdas nos fluxos de caixa fituros. 

No que respeita, especificamente, ds ac~o'es, o nos I e 3 do n." 10 do Aviso 3/95 dispcie 

que existindo uma desvalorizaCEo das mesmas, inferior ao seu valor contabilhtico, impo'e-se o 

respective regbto da perda potencial em causa. 

NGo estamos perante uma o p ~ d o  ou uma decisdo que depende subjectivarnente da 

vontade do Conselho de Administra~do de uma institui~do de cridito. 

Estamos perante um dever que independe da gestdo vender ou ndo, qualquer momento, 

o titulo em causa. 

Nessa medida, a aferi~do dessa perda potencial, e o seu reconhecimento, ao abrigo de 

uma provisdo (ou imparidade), d autdnoma face aos actos de gestdo. 

Tambim no que diz respeito a proviscies (ou imparidades) de cridito, essa ancilise 

envolve um julgamento. 

Ndo estamos perante uma mera aplica~do mecdnica decorrente de uma qualquer 

fdrmula e m f i n ~ d o  de um crkdito vencido ou quando k declarado vencido. 

Mas, uma vez mais, ndo estamos perante um act0 que fique nu dependdncia de um act0 

de gestGo (liwe e discricioncirio). 

Pudesse ser assim e o Conselho de Administra~do do BCP (ou de qualquer outra 

institui~do de crkdito) poderia ir adiando o provisionamento em sifua~o'es em que o activo, de 

facto, Qd) estivesse em perdu potencial (isto 4, quando, efectivamente, a capacidade de receber 

cash-flow k menor que o valor contabilistico do mesmo). 

No limite permitir-se-ia um adiamento ad aeternum sem o prudente e devido 

acautelamento do risco de ecposi~iio crediticia do mutuante, permitindo que o bunco 

divulgasse ao mercado documentos de prestacdo de contas que ndo reflectiam de forma 

verdadeira e apropriada a sua situa~do econdmica, financeira e reditual. 
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Pelos resultados a que conduz bem se vê  que nio 70 assim, 

0 que se exige para o provisionamento C um julgamento que incida nu determinapio de 

uma estimativa d e m o s  de carjea. 

0 que n io  pode, de forma alguma, ser convertido numa "opqio" (livre) do momento 

em que seja "apropriado" reconhecer as referidas imparidades, sob pena de destorcer-se 

completamente a imagem dos activos que se pretende apresentar, levando os investidores a 

formarem juizos incorrectos de avaliaqio da posiqio financeira da empresa e da sua 

performance). 

& inequivoco que existindo crkditos vencidos as proviso'es tinham de ter sido 

constituidas e, nestes casos, as normas determinam montantes minimo inequivocos e 

objectivos. 

No caso dos autos existiam acontecimentos objectivos de perdu que obrigavam d 

constitui~a'o de proviscies: a desvalorizaqZo continuada dos colaterais face aosfinanciamentos 

concedidos, sem refor~o das garantias e sem qualquer possibilidade de recorrer a outras 

fontes de cash-flow. 

Pelo que tinham de ter sido, obrigatoriamente, constituidas as proviso'es - tal situaqa"o 

decorre inequivocamente dos parcigrafos 58 a 65 da ZAS 39. 

0 s  montantes registados de proviso'es devem representar fielmente o montante previsto 

nu diminui~io dos impactos futuros nos cash-flows. 

No caso da desvalorizaqio dos titulos, o montante das proviso'es deverrj ser igual d 

diferen~a entre o valor inscrito e o seu valor de mercado. 

Atente-se que, conforme refere o AG 84, se o crCdito for colateralizado. avalia-se o 

cash-in-flow pel0 justo valor do colateral, que, sendo cotado, k o preqo de cotaca'o d data da 

avaliaqio (menos qualquer custo de venda que k manifestamente insignificante nus 

circunstdncias). 

Ademais a acusaqa'o imputa a necessidade de provisionamento, atC 31/12/2004, do 

deficit existente, nas contas consolidadas, entre o valor contabilistico das ac~o'es prbprias e o 

seu valor de mercado. 

Em acrkscimo, atente-se que as acqcies prdprias deviam ser consideradas como titulos 

de negocia~io ja que, como esclarece o Anexo d Instruca'o n015/98, apenas podium ser 

considerados titulos de investimento se os mesmos fossem adquiridos por reembolso de 

criditos. 



Sendo titulos de negociaca'o os critirios valorimitricos previstos no capitulo V do 

Anexo a Instruca'o 4/96 iperemptbrio no sentido de que: "seriio objecto de reavalia~do diriria 

(...) os titulos de negociacdo (...) em firncdo da cotacio de mercado" (alinea b) do n." I), 

sendo que o BCP tinha sempre de registar em resultados as diferen~as entre o valor da 

aquisica'o e o valor de cotaciio no mercado, em cada data de balanco. 

Tal assenta no facto de, em termos consolidados, os saldos intra-grupo serem anulados 

e ao invis de criditos utilizados para a aquisip=io de accdes prdprias, do balanco constariam 

as referidas ac~des prdprias (valorizadas sinteticamente pel0 crkdito inerente), e pelos 

prejuizos efectivamente incorridos quando jri na'o existiam acco'es nu carteira das sociedades 

ON-shores. 

Weste caso a provisio em falta, tecnicamente, niio k uma provisiio de cridito mas sim 

uma provisa'o para menos-valias de titulos barque as accdes prdprias ati enta'o eram 

consideradas titulos no activo do bunco). 

Weste caso, inequivocamente, a provisiio teria de ser constituida porque a cotaciio d m  

acco'es era inferior ao valor contabilistico do activo reconhecido. 

No caso dos crkditos, o montante d m  proviso'es deverri ser igual ao montante de 

financiamento que na'o i recuperado. 

Mais, ainda que fonnalmente o devedor dos crkditos concedidos cis ON-shore Cayman 

tenha sido alterado, a verdade 4 que os mesmos se mantiveram materialmente os mesmos, na'o 

tendo havido qualquer reforco adequado das garantias prestadas - como prevt? o no 3 do 

ponto 3" do Aviso 3/95 - nem o pagamento de juros atravis de meios gerados com a actividade 

prosseguida pelas sociedades (dividendos). 

Com efeito, Frederico Moreira Rato, Jodo Bernardino Gomes e Ilidio Duarte Monteiro 

niio prestaram quaisquer garantias pessoais, sendo que pelm referidos criditos continuaram a 

responder ta'o-somente os activos das sociedades e o valor dos imbveis detidos pela EA era 

manifestamente insuficiente para garantir o cridito em questa'o, alim de que, e 

firndamentalmente, os imdveis detidos pela EA nunca foram dados em garantia do 

cumprimento do cridito concedido pelo BCP, limitandoae aquela sociedade a comprometer- 

se a ndo alienb-10s ou onerri-los, mas nunca foi registado nenhuma hipoteca sobre os mesmos. 

A alegada errgt?ncia, a que os buncos foram sujeitos pelo Bunco de Portugal, de 

reporte semestral de um relatdrio (elaborado pelos auditores extemos) com a quanh$ca~do 

das provisdes adequadas ao risco implicit0 nu respectiva carteira de crkdito i absolutamente 

irrelevante para o objecto dos autos. 

A quanh$caca'o d m  proviso'es econdmicas com o consequente e eventual registo 

contabilhtico de uma provisdo genlrica, na'o dispensa as instituicdes de cridito da 

constituiciio das proviso'es obrigatdrias cujos minimos se encontram previstos no Aviso no 

3/95. 
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Nos termos deste Aviso, as institui~cks de cridito estiio obrigadas a constituir um 

montante minimo de provkdes para acautelar a exposipTo aos riscos de cridito, para menos- 

valias de titulos e imobiliza~o'esfinanceiras. 

No drnbito das provisdes para riscos de crddito importa ainda dktinguir as proviso'es 

para "risco especr[fico de cridito" e "riscos gerais de cridito ". 

Nada impedia que as institui~des de cridito, para alim do legalmente aigido, e numa 

ldgica de racionalidade econdmica, procedessem 2 constituipTo de provki7es com aquela 

natureza num montante superior ao limite minimo determinado pelo Aviso, outrossim, a 

constituip?~ de proviso'es que visassem acautelar outros riscos que niio os associados ou 

inerentes ao financiamento concedido pela entidade mutuante. 

Assim, o facto de o RCP ter eventualmente registado valores muito elevados de 

proviso'es geniricas e ter, inclusivamente constituido no exercicio de 2002 uma proviscio 

genirica para riscos bancdrios gemis no montante de 200 milhdes de euros, niio o desonerava 

da obriga~iio de constituir as provisdes legalmente exrexrgi'veis no Aviso no 3/95, face ao risco de 

crddito e menos-valias de titulos, de imobiliza~o'es Jinanceiras, quer quanto aos 

financiamentos concedidos ds 17 Sociedades Cayman quer quanto ao financiamento 

concedido as Sociedades Gdis Ferreira. 

0 ponto I do no 3 do Aviso n "3/95 determina o seu enquadramento em classes de risco, 

as quais: "reflectem o escalonamento temporal dos criditos e juros vencidos em firn~io do 

period0 decorrido apds o respective vencimento ou o pen'odo decorrido apcis a data em que 

tenha sido formalmente apresentada ao devedor a exiggncia da sua liquidapio ". 

Esta disposi~a"~ permite-nos concluir, ao arrepio do que pretendem as defeas dos 

arguidos, que existe obriga~iio de constituipio de provisdes para cridito vencido em duas 

circunstdncias quando o mesmo ocorra pelo decurso temporal do piano de s e w 0  da divida 

o m  do prazo) ou quando o devedor for interpelado para proceder d! sua liquidapio em face do 

preenchimento de mecankmos legal e contratualmente previstos (como sucede, 

nomeadamente, nos casos em que a entidade mutuante desencadeia um process0 de 

amortiza~iio total antecipada do cridito). 

0 s  resultados de diferente interpretaqcio sa'o insuportheis. 

Com efeito, caso a constituip50 obrigatdria de proviscies estivesse dependente da 

iniciativa da instituiqa"~ de cridito de interpelar o devedor, entiio, os craitos nio  pagos 

poderiam n h  serprovisionados ad aeternum. 

0 que significaria aceitar que os Buncos poderiam ficar desprotegido do risco de 

exposiqiio crediticia dos mutuantes, sem nenhuma consequdncia legal. 
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Nio i, obviamente, assim. 

Todos os crkditos concedidos ds 17 sociedades Cayman e ds sociedades Gdk Ferreira 

tinham um prazo de vencimento, jindo o qua1 ocorria a ma renovacio. 

E, de acordo com o ponto 3 do n. 3 do Aviso n03/95: 

"a prorrogacio ou renovacio dos crkditos vencidos nio interrompe a contagem dos 

periodos referidos nos parhgrafos anteriores nem isenta as instituic6es de constituirem as 

respectivas provisCes, salvo se forem adequadamente reforcadas as garantias constituidas 

ou se forem integralmente pagos pelo devedor os juros e outros encargos vencidos". 

Assim, uma vez que a partir do ano de 2001, as garantias associadm dqueles criditos 

nunca foram reforcadas e que a actividade desenwhida pelas sociedades deixou de gerar 

meios para proceder ao pagamento dos juros que. entretanto, se venceram, o BCP estava 

inequivocamente obrigado a constituir provis6es espec(Jicas para aqueles criditos. 

No que respeita, ainda, d provisio de 200 milhdes de euros constituida pelo BCP 

(referida nos documentos de prestacio de contas do BCP de 2002), tendo a mesma sido 

constituida para riscos banchrios gerais, nio podia visar cobnr a insuJici2ncia de activos das 

offshore Cayman. 

No relatdrio e contas de 2002 esta situa~io era comprovada: 

"a provisio para riscos banchrios gerais no montante de 200 milhdes de Euros, foi 

constituida por contrapartida de custos extraordindrios do exercicio de 2002 para fazer 

face aos riscos inerentes d actividade do Gmpo nu actual conjuntura econdmica nacional e 

os contingentes desenvolvimentos do contexto geopolitico internacional" - fls. 7307. 

Tambdm neste sentido testemunhou o auditor do BCP Vitor Ribeirinho: 

"CMVM: Na carta enviada ao Govemador do Banco de Portugal, datada de 20/12/2007, o 

Dr. Filipe de Jesus Pinhal aJirma que "0 Conselho de Adminktracio deliberou, ainda, no 

Jinal deste ano de 2002, a constituico de uma provisio extraordinhria de 200 milhdes de 

euros" 0 s .  15638). Que motivos determinaram a constituicio desta provisio? Esta 

provisiio visava cobrir a insuJici2ncia de activos das offshore Cayman? Conhece anhlises 

ou estudos elaborados relativamente d constituicio dessa provisio? 

R: Como disse e bern, esth devidamente divulgado nus demonstracijes Jinanceiras do 

Grupo em 2002 em nota especlJica que foi igualmente incluida no Prospecto de Aumento 

de Capital do Banco ocom'do em 2003. Tenho memdria & nota e remeto para o que lh 

estd Na nota 36 do Relatdrio de 2002 d referido: "Provisiio para riscos banchrios gerais 

no montante de 200 milh&s de euros nio obrigatdria de acordo com as normas 

regulamentares. Esta medida vLou reforcar a solidez patimonial do Banco e a cobertura 

dos riscos por provis6es, dada a actual conjuntura econdmica nacional e os contingentes 

desenvol~mentos do contexto geopolltico internacional. Esta decisio teve tambdm em 

consideracio a incerteza que subskte nos mercados de capitais, bem como da evoluc& 

econdmica nacional projectada para 2003, que justijicam medidas de prud2ncia 
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adicional". 0 Prospecto de Oferta Ptiblica de capita1 k de Marqo de 2003." - fls. 23358 

linhas 19 a 25,23359 linhas 1 a 17). 

Em acrkscimo, em 2005, nos efeitos de transiqdo para o novo normative, as IFRS: o 

BCP re-afectou este montante para outros fins distintos do acautelamento dos riscos 

especijcos (0s activos em causa continuaram a padecer de provisionamento). 

Ademais, em qualquer caso, esta provisa'o ndo cobria o dijerencial entre o valor dos 

financiamentos e o valor dos activos (acqdes) detidas pelas off-shore que, em 2002, superava 

largamente o valor de €200 milhdes de euros (ascendendo a mais de 467 milho'es de euros). 

Tanto mais que para altm das perdas object0 deste processo, que deviam ter sido 

registadas e provisionadas, o BCP tinha, ainda, de constituir proviso'es para fazer face aos 

demais riscos que eram inerentes d sua actividade. 

Defender que esta provisdo acautelana os riscos provenientes aos crMitos das off- 

shores teria como inevitdvel consequ2ncia aceitar que o Bunco estava desprotegido face aos 

riscos que efectivamente esta provisdo pretendeu acautelar em 2002 - riscos que tambtm 

implicavam provisionamente obrigatbrio (sob pena de, em tese, se estar perante um excess0 de 

provisionamento). 

Razdo pela qua1 a provisdo de 200 milhdes de euros seria, sempre, em qualquer caso, 

insuficiente. 

Acresce ainda que, mesmo do ponto de vista da apresentaqCo das contas, 

nomeadamente no que respeita ci veracidade, completude e liciiude da infonnaqdo que k 

disponibilizada ao mercado atravbs das contas de uma instituiqa'o de crkdito, k muito diversa a 

contabilizaqdo de provisdes gentricas (nonnalmente constituidas para acautelar riscos gerais 

ndo determinados), do registo de provisdes para riscos especificos, que traduzem 

objectivamente o apuramento de perdas com este tip0 de operaq6es. 

As provisdes tinham de ser constituidas, justamente, para que a infonnaqa'o financeira 

divulgada fosse verdadeira e apropriada. 

0 s  arguidos pretendem iludir a questcio colocando a questdo em sentido contrcirio: 

segundo os arguidos a constituiqdo das proviso'es (exlexlgidas pelas normas referidas) seria 

susceptive1 de prejudicar a representaqdo verdadeira e correcta da situaqdo patrimonial e 

financeira e dos resultados do BCP. 

NZo t assim. 

0 raciocinio dos arguidos assenta em vririos preswpostos errados: 



- o de que o Bunco na'o estava obrigado a constituir provisdes relativamente ds 08-shore 

Cayman e Gdis Ferreira 

- o de que a constituiciio de proviso'es genkricas e econdmicas, de algum modo, 

substituia a constituicbo das proviso'es que o BCP estava obrigado a constituir por via do 

Aviso n. " 3/95 

- que na'o k verdade que na'o tenham sido pagos juros. 

Na'o k assim. 

Niio k verdade que o BCP tivesse proviso'es em excess0 - os arguidos alegam mas na'o o 

demonstram. 

Mais: da prova produzida nos autos resulta, justamente, o contrdrio: o BCP tinha 

provisdes em falta. 

Como jd se demonstrou o provisionamento era de constituiqa'o obrigatdria: 

- na'o estava dependente de uma decisiio livre (e arbitrdria) do 

Conselho de Administrapio, nem dependia da interpelapio dos 

d d o r e s ,  

- a mudanca nominal dos deveres (das 08-shore Cayman para 

Frederico Moreira Rato, Joiio Bernanrdino Gomes e Ilidio Duarte 

Monteiro e, subsequentemente, para a EA) na'o teve qualquer 

relevdncia e 

- a constituiqiio de provisdes econdmicas n8o substitufa as exigidas 

pelo Aviso 3/95 (0s deveres de provisionamento eram cumulativos). 

Ademais, no quadro que se segue demonstra-se que o BCP tinha necessidades de 

provisonamento mesmo que (a beneflcio de raciodnio) se pudesse entender que as provisdes 

econdmicas eram excessivas (nos montantes alegados pelos arguidos) e que as podium 

substituir as provisdes cuja constituiciio era imposta pelo Aviso 3/95: 

31-12-2002 
31-12-2003 
31-12-2004 
31-12-2005 
31-12-2006 

Diferenw 

-394.527.532 
-374.421.594 
-284.006.277 
-128.614.545 

-5.966.000 

Excesso de Prwlsles 
Ewndmlcas Constltuldas 

Face Br necesslrlas 

72.846.000 
146.338.000 
48.298.000 
13.815.000 
12.737.000 

Excesso de Pmvisles 
Emndrnlcas Constltuldas 

Face Ps necesslrlas 
(acurnuladas) 

72.846.000 
219.184.000 
267.482.000 
281.297.000 
294.034.000 

Necessldade de 
Prwislonarnento 

Totals 

-467.373.532 
-593.605.594 
-551.488.277 
-409.911.545 

. -3W.000.000 
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0 diferencial entre o alegado excess0 de provisiies e a necessidade efectiva de 

provisionamento total (resultante dos riscos gerados pelas OH-shore Cayman e Gdis Ferreira e 

Terreno de Louli) bem demomtra o dejcit de constituipio deprovis6es. 

Por outro lado, quanto aos juros, importa dizer (do ponto de vista factual) que da 

anhlise dos atractos bancdrios, conclui-se que, ao longo do periodo durante o qua1 as 08- 
shore Cayman e as of-shore Gbis Ferreira tiveram actividade, o BCP cobrou montantes 

pecunihrios a titulos de juros, os quais foram suportados por um aumento dos saldos de 

descobertos bancdrios e nio geraqio de proveitos pelas mesmas - cfi: jls. 606, 649-705, 743- 

911, 951-1015, 1048-1111, 1151-1220, 1251-1292, 1335-1399, 1435-1488, 1523-1588, 1624- 

1695, 1727-1 785, 1821-1893, 1927-1991, 2039-2086, 21 17-2185, 2223, 2247~2271, 2272- 

2293, 2294-2312, 2319-2325, 2336-2338, 2352-2354, 2412-2414, 2452-2454, 2499-2510, 

2536-2558, 2602-2625, 2631-2639, 2698-271 7, 2 71 8-2 721, 271 8v, 271 9, 2 724-2 734, 3380- 

3386, 5315-5380, 5381-5455, 5456-5538, 5539-5794, 5795-5857, 5858-5868, 5869-5891, 

5892-5957, 5958-5972, 8959-89 76, 8949, 8956-8958, 11 769v) e fls. 82-1 00, 102-1 13, 114, 

179-215, 217-239,310-380, 382,454,474, 475-552, 553, 564; 33v, 46 e 47, 45v, 41-45, 46v e 

46, 71, 164v, 158, 158v, 159,16Ov, Iblv, 168v, 169- 173,287v, fls. 286v, 286, 284,285 e 3Olv, 

300v e 301, 299v e 300,299,297~ e 298,293-297,282,285,284,293,281 e 292v, 280 e 291v, 

441,440,439v, 439,43817,438,437,431,435~. 

Tendo em consideraqio que todas as sociedades deveriam ter sido incluidas no 

pen'metro de consolidapio do BCP, os proveitos registados pelo BCP referentes cis of-shore 

Cayman e Gbis Ferreira deveriam ter sido anulados na consolidap7o, em cumprimento do 

disposto no artigo 3.2 da Znstru~io do Bunco de Portugal n71/96. 

Pelo que, atento o eqosto, nem sequer releva saber se juros teriam ou nio sido pagos. 

0 montante recebido pelo BCP deveria, em todo e qualquer caso, ter sido considerado 

como uma reducio do financiamento - tal como foi considerado na acusa~io da CMVM. 

Acresce que, tendo ainda em considerapio que as sociedadas off-shore deveriam ter sido 

consolidadas, os montantas que foram pagos a titulos de dividendos nio deveriam ter sido 

pagos pel0 BCP na medida que de acordo com o artigo 325" do Cddigo das Sociedades 

Comerciais, as acpies detidas por estus sociedades devenam ser consideradas como acc6e.v 

prdprias e em consequgncia todos os direitos inerentes estas acciies estariam suspensos, 

designadamente, o direito a receber dividendos (artigo 324" do Cbdigo das Sociedades 

Comerciais). 

Assim, alegar que os montantes dos dividendos e vendas de direitos (que nio podium ser 

recebidos) foram utilizados para pagar os juros cobrados, nio pode proceder por estar ferido 

de ilegalidade. 
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Por outro lado, o montante que foi recebido aquando a aliena~io das notes ao ABN, no 

montante de € 154.538.390 niio se tratou um pagamento efectivo, mas sim, de um 

financiamento do ABN, n io  se tratando, por kso de um recebimento de partes niio vinculadas 

ao prdprio BCP. 

Com efeito, a alienapio das ac~des  BCP ao ABN ndo constituiu uma venda verdadeira 

nu medida que o Bunco continuou substancialmente exposto aos riscos e beneficios inerentes 

ds ac~6es. 

Assim o montante recebido do ABN niio representou mais que um novofinanciamento 

que, posterionnente, originou a necessidade do BCP reformular: em 2003 o BCP teve de 

devolver parte do montante recebido de mod0 a acomodar a descida das ac~6es  que entretanto 

se tinha verijicado. 

Niio se pode considerar que aquele pagamento representou um verdadeiro e efectivo 

pagamento de juros. 

Na verdade, o montante que foi recebido niofoi  um montante definitivo e incondicional, 

o montante em causa teria de ser reembolsado, tal como se veio a verificar, caso as ac~6es 

desvalorizassem. 

Pode-se dizer que a liquidez recebida pelo BCP que teve porfonte o ABN atava afecta 

a conting&ncias fituras que vieram a concretizar-se. 

Por fim, salients-se que a alega~io dos arguidos, & que os rendimentos provenientes 

dos dividendos e da alegada venda das ac~6es  pelo BCP (detidas pelas off-shore Cayman) ao 

ABN niio 6 coerente, nem se compagina, com a negaciio da necessidade de registar os 

prejuizos que foram sido consecutivamente verificados (por conta de perdas associadas lis 

negocia~bes de acp!ies, nomeadamente as relativas ao contrato ABW. 

Por tudo isto, n io  se pode por isso afrmar que os juros lan~ados tenham sido 

efectivamente pagos atravb dos recursos obtidos. 

0 lan~amento a descoberto dos juros devedores niio pode ser considerado, em 

substancia, um pagamento efectivo dos mesmos, pok os mesmos eram acomodados no 

montante do crddito concedido a descoberto, e por outro lado, os supostos e alegados 

recebimentos niio poderiio sequer ser considerados como meios de pagamento de juros. 

Por ultimo, acrescente-se que tamblm niio se afgura tambdm aceitrive1 o argument0 

segundo o qua1 os juros e comiss6es seriam pagos com recurso a crddito do BCP, com recurso 

ao aumento dos saldos a descoberto, e que isso n io  seria impeditivo que os mesmos serem 

contabilizados como proveitos por contrapartida do aumento das rubricas de cridito 

concedido. 

Venjicou-se, efectivumente, que, a partir de 2001, as 17 off-shore Cayman estavam em 

perdu, niio tendo capacidade para fazer face ao servi~o da dfvida aportando valores positivos 

decorrentes da sua actividade. 
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0 s  juros nio  estavam a ser efectivamente pagos mas sim a ser capitalizados no 

montante dos descobertos, ou seja, foi o BCP que suportou o pagamento destes juros atravis 

da concessiio de cridito. 

Em consequ&ncia, os juros em causa deveriam ter sido considerados vencidos. 

Face ao exposto, tais proveitos deveriam ter sido considerados como n io  realizados por 

parte do BCP, sendo que este Banco, ao ter registado proveitos por aumento das rubricas de 

crkdito, empolou (artijicialmente), os resultados dos aercicios ao contabilizar indevidamente, 

durante o period0 compreendido entre 1999 e 2006 (relevando para efeitos infiaccionais os 

anos de 2003 a 2006), os montantes cobrados ris 17 off-shore Cayman, off-shore Gdis Ferreira 

e EdiJicios Atlintico. 

0 objectivo final das nonnas de relato financeiro i, como dizem os arguidos, a 

divulgaclio de uma imagem verdadeira e apropriada dos resultados, da posicio financeira e 

respectivos fluxos de caka, o qua1 esta dependente da aplicacio das normas subjacente d 

apresentacio dos documentos de prestacio de contas. (cfr. resulta hoje da IAS 1.13). 

Sucede que a n i o  constituicio das provis5es legalmente scigidas e a contabilizacio de 

juros que niio forum, efectivamente, pagos, conduziu a um ccempolamentov (artiicial) dos 

resultados do BCP. 

Ou seja, 0s documentos de prestacio de contas do BCP sobreavaliavam o bunco 

porquanto davam uma imagem ccmais positiva,) do que a realidade. 

Assim, niio se nega que em casos raros e muitos excepcionais (sem semelhanca alguma 

como o caso dos autos) seja possivel ponderar derrogacdes com os fundamentos que estcio 

definidos nu Sitima Directiva quanto h derrogacio das normas. 

Mas isso implicava, desde logo, que o Banco tivesse comtituido todas as provisdes 

(minimas) e subsequentemente tivesse averiguado da necessidade de constituir as provis6es 

econdmicas necess6rias. 

lmplicava tambkm que niio tivessem sido contabilizados como proveitos juros que nZo 

foram efectivamente pagos. 

Nio foi isso que se passou. 

Apenas nos casos em que tal tivesse sido cumprido e caso se venificasse que tal poderia 

n i o  representar de f o m  fie1 a verdadeira imagem da posicfio jnanceira e dos resultados (o 

que n h  era o caso do BCP), entlio, poder-se-ia ponderar a referida derrogacio. 

Tanto k verdade que o BCP estava sub-provisionado que, nas contas referentes a 

31/12/2007, divulgadas a 24/04/2008 no SDI- num contscto de dificuldades relativamente aos 
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rbcios de capital do Banco -, o BCP veio introduzir correcca'o cis contas passadas procedendo 

ao registo de uma correcca'o no valor de €300 milho'es -fls. 7228, 8057-8277, 8189-8190. 

Pelo que se confirma que o princkio da true and fair view na'o estaria em causa se os 

ajustamentos tivessem sido efectuados. 

Pelo contrcirio, era (tambim) este princkio que o exigia. 

- A incorrec~iio do registo dos prejuizos sofridos pelo Fundo de 

PensBes do BCP 

0 s  arguidos Antdnio Rodrigues e Paulo Teireira Pinto defendem que o procedimento 

contabilktico adoptado pelo BCP - o regkto, a titulo de "desvios actuariais': das variaco'es 

de justo valor das contribuico'es em espkcie de papel comercial da CI para o Fundo de 

Penso'es do Grupo BCP - era razorfvel e justificado. 

0 BCP sofieu um conjunto de perdas, na'o reveladas ao mercado de forma tempestiva, 

resultantes de transacco'es efectuadas por entidades sediadas em jurisdico'es off-shores. 

Essas perdas foram sendo subsequentemente reveladas, com natureza diferente daquela 

que lhe deu origem, em momentos posterior(es) aquele(s) onde se verijicou, quer a titulo de 

')roviso'es de crkdito" ou mesmo crkdito incobrrfvel, quer na tentativa de fazer substituir 

parte dessas perdas por valorizacdes na'o realizadas de projectos imobilidrios, quer em 

desvios actuarias a serem reconhecidas no prazo de 20 anos. 

Importa referir que, caso todas essas perdas tivessem sido reconhecidas nos momentos 

em que elas foram geradas, ndo se discutiria a forma como o BCP, posteriormente, f a  com 

que arse "deficit" fosse integrado na contabilidade por fonnas diferentes daquelas que 

deveria tg-lo feito. 

Uma das fonnas que o BCP procurou "integrar" na contabilidade parte dessa perdas, 

foi atravks de operacdes realizadas com o Fundo de Penso'es (que cobre as responsabilidades 

de beneficios de reforma que o BCP assume perante os sew colaboradores). 

Salientam-se, os seguintes factos essenciais: 

- a Comercial Imobilihia, S.A. (CI) emitiu papel comercial que foi 

transferido pelo BCP para o seu Fundo de PensBes a titulo de contribuiqgo 

ou dotaqio de meios para o f h d o  e que administraqgo deste aceitou 

- caso fosse efectuada uma avaliagzo, na data da transfergncia, poder-se-ia 

ter concluido que a CI ngo teria condiq6es para satisher o servigo da divida 

sem que fosse munida de meios a facultar pel0 BCP 

- o pagamento das obrigaqaes resultantes do papel comercial, ernitido pela 

CI, apenas seria cumprido caso o BCP "injectasse" meios financeiros na CI 
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o que, por outros palavras, significa que, em termos substanciais, niio deixa 

de ser urna "divida" do BCP para corn o Fundo de Pensaes, que sera 

liquidada por exclusiva vontade e sob todo o controlo do BCP. 

A IAS 19.103 refere que os activos do plano findo de penso'es) devem excluir @ara 

efeitos contabilisticos na entidade que reporta, que neste caso concreto k o BCP) contribuicdes 

nrlo pagas, assim como qualquer instrumento jinanceiro emitido pela entidade (gmpo BCP) 

niio transfenvel. 

A questiio coloca-se nessa vertente, isto k, efectivamente o papel comercial k um 

instrumento transfirivel, isto k, pelas suas caracteristicas de valor mobilidrio, pode ser 

facilmente transaccioncivel e, inclusivamente, ser susceptive1 de admissa'o ci negociapio em 

bolsa. 

Assim sendo, parece ser possivel nio excluir do plano findo de pensdes) valores 

mobilidrios emitidos pelo grupo BCP (entidade que reporta) desde que esses valores 

mobilidrios sejam transferiveis. 

A questa'o, ainda assim, coloca-se na problemdtica da sua efectiva avaliaca'o. 

Com efeito, o prejuizo que resultou em €115 milhdes tanto poderia ser revelado no 

inicio da contribuip?~ do BCP para o findo, como em qualquer momento posterior, jicando 

esse exacto momento exclusivamente dependente do BCP dekar de munir recursos para CI 

cumprir o servico da divida. 

Nessa exacta medida se justiJica que a primeira emksiio de papel comercial tenha sido 

cumprida, porque o BCP assegurou os respectivos meios e, nu segunda emissiio, tal niio se 

verificou, porque o mesmo BCP decidiu niio o fazer. 

l? visivel, e niio controvertido, que a CI nrlo teria qualquer capacidadepara cumprir o 

service da divida. 

No entanto o Fundo de Penso'es, entidade autdnoma do BCP, aceitou o instrumento 

jinanceiro e suportou os prejuizos decorrentes de tal deckiio. 

Nessa medida, prejuizos que deveriam ter sido registados pelo BCP, foram integrar o 

findo de penso'es. 

0 s  prejuizos do findo de pensdes sa'o revelados contabilkticamente como perdas 

actuariais. 

Nos termos da IAS 19.92 a L4S 19.934, as perdas actuariak podem ter tr2s tratamentos 

distintos: 



i )  afectar os resultados imediatamente; 

ii) serem reconhecidos directamente em capital prhprio ou 

iii) utilizar o corredor e, tudo o que ultrapassar o corredor ser amortizado ao longo da 

vida expecthel remanescente dos trabalhadores (no caso do BCP 20 anos). 

0 BCP utilizou a opccio iii): contabiliza as perdas actuariais diferindo-as ao longo de 

20 anos. 

Assim se justifca que cerca de € 115 milho'es, que vieram a ser suportados pelofindo 

de pensces, numa deciscio tomada pela administrapio deste ao subscrever o referido 

instmmento financeiro, esteja a ser diferido por 20 anos. 

Caso o BCP tivesse efectivamente regktado at6 2006, os prejuizos resultantes das off- 

shore, ncio teria protelado estas operaqks, como o f a ,  e teria registado nu data os prejuizos, 

ncio ficando por registar, ainda que de forma diferida, qualquer perda. 

As contas referentes ao ano de 2007 jci proporcionaram infonnaqcio aos investidores 

sob a origem da perda actuarial verzjicada dos €115 milhces, nu conjugaqa'o das notas 1, 48 e 

54 do anexo. 

Atento o exposto admitem-se alteraqo'es (mas apenas) no que respeita d admissibilidade 

do tratamento contabilistico dado ao Fundo de Penso'es. 

- Qualidade da informaeio 

Nos termos do artigo 7: nOl do CdVM: 

- nu redacqcib que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n0486/99, de 13 de Novembro (que 

vigorou de 01/03/2000 ati 31/10/2007): "deve ser completa, verdadeira, actual, clara, 

objectiva e Iicita a infonna@o respeitante a valores mobilidrios, a ofertas piiblicas, a 

mercados de valores mobilicirios, a actividades de intermediaqcio e a emitentes que seja 

susceptivel de injluenciar as decisdes dos investidores ou que seja prestada cis entidades 

de supervisa'o e cis entidades gestoras de mercados, de sistemas de liquidaqcio e de sistemas 

centralizados de valores mobilicirios. "; 

- nu redacqcio que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n0357-Af2007, de 31 de Outubro (que 

entrou em vigor a 01/11/2007): "a informa~fio respeitante a insfnrmentos financeiros, a 

fonnas organizadas de negociaqcio, ds actividades de intennediaqcio financeira, d 

liquidaqcio e d compensaqcio de operaqces, a ofertas pliblicas de valores mobilicirios e a 

emitentes deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e Ikita ". 

0 artigo 3894 nOl do Cd VM: 

- nu redacqcio que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n0486/99, de 13 de Novembro (que 

vigorou de 01/03/2000 at4 29/03/2006), estabelece que: "constitui contra-ordenaqcio muito 

grave a comunicaqa'o ou divulgaqiio, por quakuer entidade e atrayis de qualquer meio, de 
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informa~iio relativa a valores mobilibrios ou outros instrumentosJinanceiros que niio s e a  

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita. " 

- nu redacg50 que lhe foi dada pel0 Decreto-Lei n052/2006, de 15 de Marqo (que vigorou 

de 30/03/2006 at6 31/10/2007), estabelece que: "constitui contra-ordena@o muito grave a 

comunicapio ou divulgapio, por qualquer pessoa ou entidade e atravh de qualquer meio, 

de informap70 que niio seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita. " 

- nu redac~io que lhe foi dada pel0 Decreto-Lei n0357-A/2007, de 31 de Outubro (que 

entrou em vigor a 01/11/2007), estabelece que: "constitui contra-ordenapio muito grave: 

a) A comunica~cio ou divulgap?~, por qualquer pessoa ou entidade, e atravh de 

qualquer meio, de informapio que niio seja completa, verdadeira, actual, clara, 

objectiva e licita; (.. .) ". 

0 s  documentos de prestap!io de contas consolidadas referentes aos anos de 1997 a 2006, 

divulgados entre 1998 e 2007, a informa~rjb referente a actividade, resultados e situapio 

econdmica no 3." trimestre de 2007 (divulgada a 06/11/2007) e o comunicado divulgado pel0 

BCP no SDI, a 23/12/2007, siio relativos ao BCP (emitente) e aos valores mobilidrios por este 

emitidos. 

A informapi0 diz respeito: 

a) ao BCP, emitente que divulgou a informaca'o e sobre a qua1 a mesma respeita; 

b) as acccies do BCP, que siio valores mobilidrios nos termos do artigo 14 al. a do 

CdVM (e instrumentos financeiros, d luz do artigo 2: n02 do CdVM, nu redacpio 

actualmente em vigor). 

0 s  documentos de prestaciio de contas consolidadas anuais e a infonnapio referente a 

actividade, resultados e situa~50 econdmica trimestral sa'o sempre susceptbeis de influenciar 

as decisces dos investidores. 

0 legislador determinou a sua relevdncia ao determinar o dever de divulgapio 

(independentemente do sac contezido) - cfr. artigos 24.5" do CdVM e 10" do Regulamento da 

C W M  n04/2004, respectivamente, refectem a situaqiio patrimonial do emitente (0s seus 

fundamentais) sa'o essenciais para aferir da possibilidade de distn'buipio de dividendos (e sua 

quantidade) - que poderiio remunerar os investidores. 

0 facto do BCP: 

- ter apresentado, entre 1998 e 2007, resultados liquidos do exercicio e valores de capitais 

prdprios empolados, isto i, sobreavaliados (ao niio rejlectirem as perdas sofidas 



pelas off-shore Cayman (e suas decorrgncias) e Gdis Ferreira, e ao contabilizarem os 

juros e comiss6es cobrados dquelas off-shore) 

- niio ter relevado a quantidade de acq6es prdprias parqueadas nas off-shore Cayman e 

nus ofl-shore Gdis Ferreira d susceptive1 de injluenciar positivamente (e 

erroneamente) as decis6es dos investidores relativamente ao BCP e ds ac~6es 

representativas do seu capital social. 

0 comunicado divulgado pelo BCP no SDI, a 23/12/2007, d susceptive1 de influenciar as 

decis6es dos investidores. 

0 facto do BCP vir afirmar publicamente que a infonnaqiio financeira divulgada a 

06/11/2007 rejlectia integralmente as perdas financeiras decorrentes dos investimentos 

realizados por entidades sedeadas jurisdi~6es off-shore vem confinnar a alegada qualidade da 

informaciio financeira prestada anteriormente pelo prdprio BCP o supra exposto quanto d 

susceptibi1ida.de da informaciio financeira de injluenciar as decisdes dos investidores d aqui 

aplichvel por identidade de raziio e acresce que este comunicado assume especial relevo 

atendendo ao contexto de suspeiccio ci data gerado em torno do BCP: 

- levantado por noticias publicadas que davam conta de irregularidades no BCP: 

-a 15/12/2007 o jornal Expresso noticia: "BCP: 24 ((off-shores)) para comprar 

ac~6esu -jls. 12543-12546 

-a 19/12/2007 o Jornal de Negdcios noticia que: "0 Bunco Comercial 

Portugugs (BCP) terri tido uma "holding" quefirncionaria como estrutura de 

top0 de 17 das 24 sociedades "off-shores" que, alegadamente, o bunco 

utilizou parafinanciar a compra de ac~6e.s prdprias. " -jls. 12540-12542 

-a 20/12/2007 o jornal Ptiblico online noticia "BCP: PGR enviou denlincias de 

Joe Berardo para o DZAP. "-jls. 12547. 

em parte, conJirmado pelo teor da ordem emitida pela C W  ao BCP, a 

21/12/200: a C W t i n h a  concluido preliminarmente que a "informaciio ~restada r ~ e l o  BCPl 

ds autoridades e ao mercado, no  assa ado, nem sempre foi comvleta dou verdadeira, 

designadamente no que diz respeito ao valor do capital prdprio e aos detentores do mesmo", 

re~roduzido no comunicado do BCP (de 23/12/2004) - jls. 9095-9098 - sendo que estas 

circunstrincias acentuam a susceptibilidade de influ2ncia da informaciio prestada contexto este 

que justifica a necessidade (invulgar) de o BCP, a instrincias do supervisor, vir apresentar 

explicac6es sobre se a informaciiofinanceira divulgada espelha a realidade do emitente. 

Acresce que relativamente h informaciio referente d actividade, resultados e situaccio 

econdmica no 3" trimestre de 2007 (divulgada a 06/11/2007) e ao comunicado divulgado pelo 

BCP no SDI, a 23/12/2007, nem sequer d necesshrio aferir da susceptibilidade de influenciar 

as decis6es dos investidores (em v i d e  da supra mencionada alteraccio da redacccio do artigo 

7"do CdVM). 
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Donde, o facto da informapio divulgada em a 06/11/2007 e 23/12/2007 ser susceptive1 de 

influenciar as deciscies dos investidores deve ser ponderado na medida da sanp7o. 

Como supra ficou demonstrado, os documentos de presta~a'o de contas consolidadas 

divulgados de 1998 a 2007 (sendo relevantes os documentos de prestaqdo de contas 

divulgados desde 2004 - referentes aos anos de 2003 a 2007), a infonnapio referente d 

actividade, resultados e situa~do econdmica no 3" trimestre de 2007 (divulgada a 06/11/2007), 

pelas razo'es supra mencionadas, contkm informa~do que: 

- ndo i verdadeira porquanto ndo existe uma rela~do coincidente (imagem-espelho) entre a 

realidade dos factos ocorridos nu esfera empresarial do universo BCP e as contas 

(consolidadas) divulgadas 

- ndo P completa porquanto omite informapio essencial (a existEncia das of-shore 

Cayman e Gdis Ferreira e deten~do da CZ pelo BCP entre 2004 e 2007 - sendo todas 

entidudes pertencentes ao BCP) 

- ntio L licita porquanto viola, de forma materialmente relevante, as normas contabilisticas 

identificadas supra e que obrigam d apresenta~Eo de forma verdadeira e apropriada da 

situa~dofinanceira e dos resultados do RCP. 

0 comunicado divulgado pelo BCP no SDI, a 23/12/2007 contCm informa~do que ndo P 

verdadeira quando afirma que: 

"0 Bunco Comercial Portugub confirma que a infonnaqrio financeira por ele ma9  

recentemente divulgada, nomeodamente a relativa ao period0 findo em 30 de Setembro 

de 2007, reflecte integralmente asperdas financeiras decorrentes da situapio referida. 

Aquela informa~do financeira, bem como a informaqdo subsequente atC ao presente tem 

sido preparada de acordo com as politicas e critirios contabilisticos adequados, em 

conformidade com a Norma Znternacional de Relato Financeiro aplicdvel d informa~do 

financeira intercalar (IAS 34), em todos os aspectos materialmente relevantes, ndo 

existindo quaisquer outras situa~des ndo relevadas." -fi. 9095-9098. 

Tanto assim que, nus contas referentes a 31/12/2007, divulgadas a 24/04/2008 no SDI, o 

BCP introduziu correcqdo lis contas passadas, reexpressando o comparative nos tennos da 

IAS 8, procedimento inteiramente validado pelos auditores - fls. 7228, 8057-8277, 8189- 

81 90. " 



Ainda antes de se proceder A anhlise individual de cada um dos 

recursos interpostos curnpre desde j i  tornar conheciento de uma 

questiio colocada em quase todos os recursos: a prescriqio. 

Curnpre assim decidir esta questiio como prkvia, e, tambkm de 

conhecimento oficioso deste tribunal. 

Entendendo-se que: 

- o tipo contra-ordenacional imputado aos recorrentes conforma-se 

como ilicito instantkeo, embora de efeitos duradouros, consumado e 

exaurido com a concreta comunicaqiio ou divulgaqiio da inforrnaqiio; 

- o artigo 418- 1 do CdVM dispce que o procedimento pelas contra- 

ordenaqces prescreve no prazo de cinco anos; 

- o artigo 407 do CdVM dispae que: "Salvo quando de outro mod0 se 

estabeleqa neste Cbdigo, aplica-se As contra-ordenaqces nele previstas 

e aos processos As mesmas respeitantes o regime geral dos ilicitos de 

mera ordenaqiio social." 

Assim, 

0 prazo de prescriqiio das contra-ordenaqees em causa k de cinco 

anos, nos termos do art." 418 no. 1 e 407 do C.d V.M. e 

subsidiariamente do Regime Geral das Contra-Ordenaqees, aprovado 

pelo Decreto-Lei n." 433182, de 27-10, alterado pelos DL n."s 356189, 

de 17-10,244195, de 14-09,323101, de 17-12, e pela Lei n." 10912001, 

de 24-12, sendo que o prazo de prescriqiio comeqa a correr desde a 

data da priitica da contra-ordenaqio nos tennos previstos no artigo 5" 

deste filtimo Regime citado. 

Porque a lei especial, nada preve quanto a causas da intermpqiio e da 

suspensiio do procedimento contra-ordenacional, face aos disposto no 

seu art. 407", siio aplichveis As contra-ordenaqces do C.d V. M. as 

causas de intermpqiio e de suspensiio da prescriqiio previstas no 

RGCOC. 
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DispBe tambim o no 3 do art. 28' do RGCOC, que a prescriqio do 

procedimento teri sempre lugar quando, desde o seu inicio, e 

ressalvado o tempo de suspensio, tenha decorrido o prazo de 

prescriqio acrescido de metade. 

Por sua vez, estabelece o art. 27'-A do RGCOC: 

" I .  0 procedimento por contra-ordenaqGo suspende-se, para alkm dos 

casos especialmente previstos na lei, durante o tempo em que o 

procedimento: 

a) Niio puder legalmente iniciar-se ou continuar por falta de 

autorizaqiio legal; 

b) Estiver pendente a partir do envio do processo ao Ministirio 

P~bl ico at6 a sua devolu~iio a autoridade administrativa, nos termos 

do artigo 40'; 

c) Estiver pendente a partir da notijica~io do despacho que procede 

ao exame preliminar do recurso da decisio da autoridade 

administrativa que aplica a coima, at i  h, decisGocfina1 do recurso. 

2. Nos casos previstos nas alineas b) e c) do niunero anterior, a 

suspensio niio pode ultrapassar seis meses.". 

Mas para alCm das causas de suspensio, temos ainda que o prazo se 

interrompe nos casos enurnerados no no 1 do art. 28'. 

No presente processo virias causas de intempqgo ocorrerarn. 



A interrupqiio da prescriqiio inutiliza o tempo j i  decorrido desde o 

inicio da contagem do respectivo prazo, comeqando a correr, depois 

de cada interrupqiio, novo prazo de prescriqiio (art. 121°, no 2, do C. 

Penal). 

Ora, a consideraqiio de sucessivas causas de suspensiio e interrupqiio 

poderia ocasionar que o processo se mantivesse indefmidamente e o 

legislador niio quis que assim acontecesse. Por isso estabeleceu na lei, 

no no 3 do mesmo art. 2g0, que ((a prescri~iio do procedimento tern 

sempre lugar quando, desde o seu inicio e ressalvado o tempo de 

suspensio, tiver decorrido o prazo da prescri~io acrescido de 

metade)) sendo certo que o tempo de suspensiio niio pode exceder 6 

meses. 

Ora, nos autos a verificar-se a suspensiio, esta nunca poderia exceder o 

prazo de 6 meses; por isso a prescriqiio sempre se verificaria logo que 

decorridos 5 anos+ 2 anos e 6 meses+6meses. 

Aqui chegados, forqoso k concluir que, nesta data esti extinto o 

procedimento contra ordenacional, por prescriqiio relativamente as 

contra-ordenaqces reportadas i s  condutas ilicitas praticadas antes de 

201412006. Sem prejuizo de podermos antever que, at6 que seja 

proferida uma decisiio definitiva no presente processo, as restantes 

contra-ordenaq8es possam vir tambkm a prescrever, de momento 

apenas as que se reportam ao period0 atris mencionado podem desde 

j i  ser object0 de dclaraqiio de extinqiio do respectivo procedimento 

contra-ordenacional. 

Assim se entendendo, e, reservando para o final do ac6r&o, as 

respectivas consequhcias, desde jii se declara a extinqiio do 

procedimento contra-ordenacional nos termos seguintes: 
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Recorrentes ( identificados pel0 nome abreviado): 

1 - Jardim Gonqalves 

Relativamente As contra-ordenaqaes praticadas a 31/3/2004 e a 

1 1/4/2005. 

2- Filipe Pinhal 

Relativamente As contra-ordenaqdes praticadas a 31/3/2004 e a 

1 1/4/2005. 

3 - Antbnio Rodrigues 

Relativamente As contra-ordenaqdes praticadas a 31/3/2004 e a 

1 1 /4/2005. 

4- Christopher de Beck 

Relativamente 6s contra-ordenaqdes praticadas a 31/3/2004 e a 

1 1 /4/2005. 

5- Castro Henriques 

Relativamente As contra-ordenaqces praticadas a 31/3/2004 e a 

1 1/4/2005. 

6- Miguel Duarte 

Relativamente as contra-ordenaqbes praticadas a 3 1/3/2004 e a 

1 1 /4/2005. 



7- Neto Gomes 

Relativamente 9s contra-ordenaqees praticadas a 31/3/2004 e a 

1 1 /4/2005. 

Cumpre deixar claro que, niio obstante a declaraqiio da prescriqiio do 

procedimento contra-ordenacional decidido, tal nio imp6e ao tribunal 

que considere "apagado" todo o factualism0 descrito na matCria 

fixada, enquanto circunstancialismo histbrico explicativo das condutas 

que ainda permanecem passiveis de sanqio, sabido que a exclusiio 

proveniente da prescriqiio significa apenas a exclusio da respectiva 

punibilidade. 

1 - 0 Recurso do recorrente Jorge Manuel Jardim Gonqalves. 

Muito embora o recorrente alegue a existencia de vhias nulidades, ao 

longo da sua extensa motivaqiio, C sabido que estas estiio 

taxativamente enumeradas na lei e, no que toca 9 sentenqa, nesta fase 

do processo, em apreciaqio estio apenas as que constam da disposiqio 

do artigo 379 do Cbdigo de Processo Penal. 

Tambkm jB o dissCmos atrhs, o conhecimento e apreciaqiio da matkria 

de facto, fora do h b i t o  restrito dos vicios do no. 2 do artigo 410 do 

C.P.P. esth vedado a este Tribunal de Recurso, pel0 que, nio obstante 

os esforqos do recorrente para a tal nos conduzir (cfr. pontos 50 a 58, 

81, 82 das conclus6es), este Tribunal s6 conhecerh dos vicios 

enunciados no n." 2 do artigo 4.10." do Cbdigo de Processo Penal, que 

devem resultar do texto da decisiio recorrida, por si s6 ou conjugada 

com as regras de experiencia comum, sendo o object0 da apreciaqiio 

apenas a peqa processual recorrida. 
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Corno foi decidido no Ac6rdio do Supremo Tribunal de Justiga, 

proferido no process0 06P3661, em 20-12-2006- publicado em 

dgsi.pt- " (. . .) este nio pode ter corno objecto a decisio de questties 

novas, constituindo apenas um rernkdio processual que permite a 

reapreciaqgo, em outra instiincia, de decisties expressas sobre rnatkrias 

e questties jB submetidas e objecto de decisiio do tribunal de que se 

recorre: em fbrmula irnpressiva, no recurso n5o se decide, com rigor, 

wna causa, mas apenas quest6es especificas e delirnitadas que tenharn 

ja sido objecto de decis5o anterior pel0 tribunal "a quo " e que um 

interessado pretende ver reapreciadas". Portanto, fora do imbito 

decisbrio desta Relag50 fica tarnbkm toda e qualquer quest50 

respeitante A fase processual administrativa n5o reflectida na sentenga 

judicial. 

De forma sintktica, diremos que, no presente recurso est5o colocadas 

em causa as questties relativas i s  nulidades a que se reportam as tres 

alineas do nO.l do artigo 379, corn referkncia ao artigo 374, todos do 

C.P.P.; os vicios aludidos no artigo 410 no. 2 do C.P.P. e a medida das 

coirnas aplicadas pela la.Instbcia. 

Vejamos a primeira questio: a nulidade da sentenga recorrida, por 

falta dos requisitos a que se reporta o artigo 374 do C.P.P. e por 

omissio de pronhcia sobre questties colocadas. 

--0 artigo 374" do CPP, enunciando os requisitos da sentenqa, 

estabelece no seu n."2 (redacqio introduzida pela lei 59/98): Ao 

relatbrio segue-se a fundamentagio, que consta da enumeragiio dos 

factos provados e n5o provados, bem como de uma exposiqio tanto 

quanto possivel completa, ainda que concisa, dos motivos de facto e 
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de direito que hdamentam a decisiio corn indicaqiio e exame critico 

das provas que serviram para formar a convicqiio do tribunal. 

Por sua vez o art. 379' do CPP, na redacqiio vigente, postula: 

1. E nula a sentenqa: 

a) Que niio contiver as menq6es referidas no artigo 374', n."s 2 e 3, 

alinea b) ou, em process0 sumiirio ou abreviado, nTio contiver a decisiio 

condenatbria ou absolutbria ou as men~aes referidas nas alineas a) a 6) do n." 1 

do artigo 389." -A e 391." -F; 

b) Que condenar por factos diversos dos descritos na acusaqb ou na 

pronuncia, se a houver, fora dos casos e das condi~8es previstos nos artigos 

358." e 359."; 

c) Quando o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questaes que devesse 

apreciar ou conheqa de questaes de que nZo podia tomar conhecimento. 

Alias todos os actos judiciais devem ser bdamentados, nos termos 

do Art. 97', n.'4 do C.P.P., decorrendo a necessidade de 

fundamentaqiio das exigencias do Estado de Direito com assento no 

art. 205", n."l da Constituiqiio da Repfiblica. 

Com a revisiio do CPP operada pelo DL 59/98 de 

25.08 foi acrescentada ao art. 374", n."2 a expressiio "e exarne critico 

das provas". Em vez da mera "indicaqiio das provas" que constava da 

anterior redacqiio, manifestando assim o legislador a sua intenqiio de 

maior rigor e exigencia na fimdamentaqiio probatbria. 

E, como 6 referido no AC. TC 258/2001, DR IIS de 02.1 1.2001 "a 

fimdamentaqiio tem, pela natureza das coisas, de estar reportada e 

conexionada corn a prbpria rnatkria de facto que constitui object0 do 

recurso, ou seja, a fundarnentaqiio tern de parecer estruturada em 

h q i i o  da pr6pri a descriqiio daqueles factos". 
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"A exposiqiio deve ser tanto quanto possivel completa, mas concisa. 

Niio constituindo urn repositbrio dos meios de prova (para o que existe 

a acta e a gravaqiio) mas a explicitagio, concisa, do percurso ou iter 

16gico e racional em que assenta a valoraqiio dos meios de prova em 

que assenta a decisiio, de forrna a permitir a sua compreensio dessa 

apreciaqiio pelos interessados e pela comunidade bem como a sua 

sindiciincia pel0 tribunal de recurso. 

Esta operaqiio intelectual, nio 6 urna mera opqiio voluntarists sobre a 

certeza de urn facto, e contra a dlivida, nem uma previsiio com base na 

verosirnilhanqa ou probabilidade, mas a conforrnaqiio intelectual do 

conhecimento do facto (dado objectivo) com a certeza da verdade 

alcanqada (dados niio objectivhveis) e para ela concorrem as regras 

impostas pela lei, como sejam as da experisncia, da percepqiio da 

personalidade do depoente - aqui relevando, de forma 

especialissirna, os principios da oralidade e da imediaqiio - e da 

dfivida inultrapass5vel que conduz ao principio "in dubio pro reo" - 
cfr. Ac. do T. Constitucional de 24/03/2003, DR. 11, no 129, de 

02/06/2004, 8544". 

Em conclusiio, 

0 dever de indicaqiio e exarne critico das provas, como elemento da 

fundarnentaqiio da decisiio de facto, niio exige, como 6 obvio, a 

referencia especifica a cada urn dos elementos de prova produzidos e 

respectivo exame critico perante cada facto - (neste sentido, entre 

outros, Acs. do Supremo Tribunal de Justiqa de 07/10/98 CJ, Supremo 



Tribunal de Justiqa, VI, Tomo 111, pig. 183, de 24106199 SASTJ, n." 

32, p8g 88, de 12/05/2005 e de 12/07/2005 in www.d~si.sti.pt. ), mas 

tarnbkm se niio pode ficar por conceitos genkricos de apreciaqiio ou 

valorar uns, esquecendo outros, sem qualquer menqiio explicativa. 

No caso das contra-ordenaqaes, a jurisprudsncia tem entendido que 

estas exigkncias podem ser menos rigorosas conforrne o sentido 

expresso, a titulo exemplificativo no Acbrdiio da Relaqiio de Coimbra, 

de 2/3/20 1 1 - acessivel em dgsi .pt: "Aquela fundamenta~io, tal como k 

estabelecida no art0 58; do Regime GeraI das Contra-Ordenaqo'es e Coimas, serb 

suficiente desde que se justifiquem as razo'es pelas quais k aplicada esta ou 

aquela sanqiio ao arguido, de mod0 que este, lendo a decisiio, se possa 

aperceber, de acordo corn os critkrios de normalidade de entendimento, das 

raz6es pelas quais k condenado el consequentemente, possa impugnar tais 

fundamentos" 

No caso, a fundarnentaqiio niio sendo tiio exuberante quanto 

pretenderia o recorrente, mostra-se suficiente, k clara e patente o 

percurso 16gico e critic0 que o Tribunal observou para formar a sua 

convicqiio sobre os factos provados. E, tanto mais assim 6 que urna 

decisiio proferida num process0 de carhcter contra-ordenacional niio 

pode ser avaliada sob a mesma perspectiva ou com o mesmo crivo que 

seria utilizado para a apreciaqiio de urna sentenqa criminal. 

Diz Eduardo Correia ("Direito penal e de mera ordenaqiio-social"- 

Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, n." 

XLIX, 1973, p. 268) que "a contra-ordenaqiio k wn aliud que se 

diferencia qualitativamente do crime na medida em que o respectivo 

ilicito e as reacqaes que lhe cabem niio siio directarnente 

fimdamentiveis nwn plano ktico-juridico, niio estando, portanto, 

sujeitas aos principios e corolirios do direito criminal". 
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No caso em apreqo, podemos talvez ser tentados a considerar a falta 

de hdamentaqiio ou a sua insuficiencia, porque a mesma niio 

obedeceu a uma metodologia "tradicional" na estrutura formal da 

decisiio, que levou o recorrente a alegar que a prova esta organizada 

de mod0 conhso. Discordamos; com efeito, numa parte da decisiio 

aparecem-nos em forma resumida, o teor dos depoimentos dos 

requeridos e das testemunhas, bem como um elenco em formato de 

"bloco" das provas documentais. No entanto, quando na pigina 714 a 

sentenqa inicia o charnado enquadramento juridico-penal, 6 ali que se 

vai fazendo o exame critic0 das provas, numa sequencia 16gica que, 

claramente nos faz perceber o percurso cognitive e 16gico percorrido 

pel0 julgador para forrnar a sua convicqiio. Ali estio devidamente 

explicitados os motivos pelos quais foram valorados positivamente 

deterrninadas provas, sendo perfeitamente inteligivel o itiner5uio 

cognoscitivo que conduziu a convicqiio alcanqada pel0 julgador. 

Niio 6 de esquecer que, no caso, a prova documental 6 de tal forma 

simples e expressiva que, por si sb fundamentaria a prbpria convicqio 

do Tribunal. E, nesta vertente nio podera exigir-se ao Tribunal que, 

proceda individualmente A anilise dos rnilhares de docurnentos que 

integram o elenco probatbrio. Ainda assim, o Tribunal, conseguiu uma 

expressiva anhlise que concretizou na referencia que faz aos 

docurnentos, que, como n o h o s  "falam" por si. E, a diferente 

estrutura da exposiqiio da fundamentaqiio, nomeadamente na 

apreciaqio critica das provas foi mesmo, a nosso ver, bastante mais 

favorivel a uma clara compreensiio da materia e da prbpria convicqiio 

do julgador, do que aquela metodologia tradicional que a ser usada 

897 



acabaria por ser repetitiva na parte da apreciaqiio e qualificaqiio 

juridica. A referencia aos factos com a a menqiio imediata aos 

documentos e ainda a prova testemunhal, e bastante favoravel ao 

entendimento do percurso da convicqiio do julgador, para o cidadiio ao 

qual k primordialmente dirigida. 

Em swna, podemos concluir que a sentenqa nio padece da alegada 

ininteligibilidade na fundamentaqiio, a qual se mostra clara, objectiva 

e suficiente. 

Alega ainda o recorrente que o Tribunal niio tratou de questees que lhe 

foram colocadas, verificando-se a omissiio de pronhcia (entre outros, 

art. 30 e 3 1 das conclusbes). 

Mas, niio tem raziio. Basta a leitura atenta das paginas 97 a 208 da 

sentenqa para se perceber do tratamento das virias questbes 

incidentais suscitadas pelos recorrentes: desde a questio dos pedidos 

de conexio de processos as diversas inconstitucionalidades, passando 

pela alegada irnparcialidade da CMVM (pag. 107), pelos vicios da 

prova, vicios da acusaqiio, da violaqiio do direito de defesa, da 

insuficiencia da imputaqiio objectiva e subjectiva, da violaqiio do 

direito A incriminaqiio etc. etc., todas as questties se mostram tratadas 

na decisiio. Naturalmente nio no sentido pretendido pel0 recorrente, 

mas na versiio objectiva, legal e &ria do julgador e de cuja posiqiio 

este tribunal niio diverge. 

Nesta parte, nada mais ha a crescentar A leitura das piginas 

mencionadas. 

Invoca o recorrente que alegou determinados factos na sua defesa, os 

quais se niio mostram referidos na matkria fixada. 

Naturalmente que a fixaqiio da matkria de facto niio tem que reportar 

toda a factualidade trazida ao process0 pelos seus intervenientes, mas 
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tiio sb aquela que se mostrar relevante para a decisiio, na sua versiio 

positiva. Nos factos niio provados cabem niio sb aqueles cuja prova foi 

no sentido negativo, como aqueles que se consideram irrelevantes para 

o tema em discussiio ou simplesmente siio conceitos, conclus6es ou 

mattria de direito, niio sendo obrigatbria a sua menqiio em relaqiio a 

todos, sobretudo num processo de natureza contra-ordenacional. 

Alias a omissiio de pronhcia so existe sobre as mattrias cujo 

conhecimento a lei imponha ao juiz que aprecie e tome decisiio se 

reputadas como essenciais para a descoberta da verdade (art". 120 no. 

2 d) do C.P.P.), sem embargo de poderem ser aduzidas pelos 

intervenientes processuais ou de conhecimento oficioso do Tribunal. 

E, tambtm n5o t o facto de a sentenqa ter reproduzido grande parte da 

decisiio administrativa entiio recorrida, que fw dela nula. Nenhuma 

norma processual aceita tal entendimento. Alias nas matkrias em 

causa, dificil seria dizer de outro modo, mantendo a decis5o j i  

expressa pela CMVM, como aconteceu. 

E, niio podemos esquecer o que vem preceituado no artigo 43 do 

RGCOC e no artigo 1 18-1 do C.P.P. "a violaqZo ou a inobservincia das 

disposiq6es da lei do processo penal sd determina a nulidade do ado  quando esta 

for expressamente cominada na lei". E ,  na perspectiva de que, como direito 

subsidiirio seri apliciivel ao regime das contra-ordena~bes, pois, que a quest20 

n5o C tiio liquida assim. 

Compreendemos a argurnentaqiio da defesa, mas jii niio a 

indiscrirninada alusiio a nulidades que niio resultarn devidamente 

assinaladas em lei e mais niio representam seniio dilaq6es inbcuas. 



Tarnbkm as impugna~6es dirigidas A matkria de facto se encontram 

prejudicadas pel0 h b i t o  do conhecirnento deste Tribunal. 

Assim se concluindo pela improcedencia das invocadas nulidades 

cominadas nas alineas do artigo 379 do C.P.P. 

Vejarnos agora os pontos que o recorrente refere e que siio tambkm do 

conhecimento oficioso do Tribunal (art". 410-2 do C.P.P.) 

0 vicio da insuficiencia da matkria de facto provada para a decisiio, 

encontra-se previsto no art" 410°, no 2 al. a) do C.P.Pena1. 

Este vicio sup6e que os factos provados niio constituem suporte 

bastante para a decisiio que foi tomada, quer porque niio permitem 

integrar todos os elementos materiais de urn tip0 de crime ou contra- 

ordena~iio, quer porque deixem espaGos niio preenchidos 

relativamente a elementos essenciais A determina~iio da ilicitude, da 

culpa ou outros necessirios para a fixa~iio da medida da pena. 

Como refere o Prof. Germano Marques da Silva -"Curso de Processo 

Penal", Vol. 111, pig. 3 38, 339- este vicio, "consiste na insuficiencia da 

matkria de facto para a decisb de direito. I? necessirio que a matkria 

de facto dada como provada niio permita uma decisiio de direito, 

necessitando de ser completada. (...). Para se verificar este hndamento 

k necessiirio que a matkria de facto se apresente como insuficiente 

para a decisiio que deveria ter sido proferida, por se verificar lacuna 

no apurarnento da matkria de facto necessiiria para u r n  decisiio de 

direito" . 

Em concreto, para alkm da impugna~iio por insuficiencia objectiva, o 

recorrente invoca a tarnbkm a insuficiencia dos factos integrantes do 

elemento subjectivo. 
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Vejamos a questio em conforrnidade com o texto da decisiio 

recorrida. 

Percorrendo a sentenqa, encontramos, com refersncia ao recorrente 

Jardim Gonqalves, os factos resultantes: 

Factos da conduta do recorrente, fixados nas pig. 278-288, e 949-958; 

Dos depoimentos em geral (pag. 562-680 da sentenqa) e 

documentaqio tida em conta para a prova em geral (pig. 701- 713, 

573, 574, 578, 579, 582, 585, 589, 605, 616, 620, 625, 626, 628, 629, 

638,639, 644, 645,646, 647,648,649,650,657,658, 663,669,673); 

das suas pr6prias declaraq6es (p. 570-572); 

Apreciaqiio critica das provas, nas pigs. 680 a 690 e em particular, nas 

pig. 57 1,690-691; 

Enquadramento juridic0 da sua actuaqio nas pig. 958-967. 

Sobre a imputaqiio subjectiva encontrarnos os factos vertidos, com a 

respectiva comprovaqio documental, nas piigs. 960 a 966 da sentenqa. 

Ou seja, o ora recorrente sabia da situaqio das of-shore, tendo 

decidido nio proceder A sua consolidaqio, nem ao provisionamento, 

mas antes i sua dissimulaqio atravks dos falsos UBO e do contrato 

ABN e, mais tarde, na vertente imobiliiria, sabia que as contas que 

aprovava ou recomendava para divulgaqio nio espelhavam de forma 

verdadeira e apropriada a situaqio do BCP e, ainda assim, quis faze-lo 

deliberadarnente. Tendo tomado decisaes no sentido de ocultar as of- 

shore, o elevado nhnero de aqaes por estas detidas e as perdas pelas 

mesmas acumuladas, isto 6, tambkm niio pugnou "pela implementaqiio 

dos procedimentos necessiirios a aprovaqio das contas em respeito 

pela legislaqiio aplicivel". 
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Cabe aqui recordar o que foi escrito no Acbrdiio do Tribunal desta 

Relaqiio de Lisboa, proc. 601012008-4., de 2911012008: "em recurso de 

contra-ordenaqiio para a Relap?o, quando o recorrente pretende 

contrapor a convicpio que ele prbprio alcan~ou sobre os factos h 

convicqiio que o Tribunal de l a  instincia teve sobre os mesmos factos, 

livremente apreciada segundo as regras da experigncia, e invoca 

como vicio a alinea a) do no 2 do art. 410" do CPP, estci a confundir 

insuficigncia da matiria de facto com a insuficigncia da prova para 

decidir, sendo a sua convicqGo irrelevante". 

0 facto tipico object0 do presente process0 consiste na comunicaqiio 

ou divulgaqio de informaqio nio completa, niio verdadeira e ilicita - 
artigos 7", 389", nOl, a1.a) e 401°, todos do CdVM, 64", 65", 406" e 

441°, todos do Cbdigo das Sociedades Comerciais, 10" do Cbdigo 

Penal ex vi artigo 32" do RGCORD e 16" do RGCORD. 

Ora, sobre a qualificaqiio dos factos, a sentenqa fez o seu 

enquadramento juridic0 nos termos que se transcrevem: 0 arguido Jardim 

Goncalves realizou, por quatro vezes, o facto tipico ao praticar actos determinantes e adequados 

para a divulgapio de documentos de presta~do de contas que eram na'o cornpletos, ndo 

verdadeiros e ilicitos. 

Com efeito, o arguido: 

a) aprovou submeter d Assembleia Geral do BCP documentos de prestap?o de contas do 

BCP referentes aos anos de 2003 e 2004 (respectivamente em 20/01/2003, 19/01/2004 

e 19/01/2005) que eram n i b  completos, nrio verdadeiros e ilicitos - jh. 761 3, 12596, 

13490-13495, 13497-13504, 13505-13515, 13516-13518, 13519-13531, 13532- 

13538,13539-13548 

b) ndo formulou nem suscitou reparos, enquanto Presidente do Conselho de Auditoria 

do BCP, podendo e devendo fuzz-lo quer pel0 cargo societario que assumia quer pela 

sua interven~do prkvia (anos de 2003 e 2004), relativamente aos documentos de 

prestaqa'o de contas do BCP references ao ano de 2005 que eram luio completos, nrio 

verdadeiros e illcitos - jh. 7 762v e 779% 
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c) recomendou d Assembleia Geral do BCP a aprovaqdo dos documentos de prestapio 

de contas do BCP referentes ao ano 2006 que eram niio completes, nrio verdadeiros 

e ilicitos -J's. 7762, 7921, 7918, 7920, 7762v e 779% 7918 e 7918v. 

0 arguido, em momentos anteriores aos referidos, praticou, ainda, por acpio e por 

omissdo, outros factos que foram causalmente relevantes para a realizap.70 da infiac~a'o. Com 

efeito, o arguido teve intervenpio em factos patrimoniais e do processo contabilistico e omitiu, 

ainda, o control0 devido sobre as operaqcies, factos patrimoniais e factos do processo 

contabilistico que determinaram a situapio patrimonial, financeira e reditual do BCP que, 

subsequentemente, niio foi retratada de forma verdadeira e apropriada nu informaea'o 

Jinanceira aprovada e divulgada. 

Estes contributes causalmente relevantes para o ilicito praticado perdem, contudo, 

autonomia infiaccional em funciio dos factos posteriormente praticados, por acpio ou 

omissa'o, pelo arguido e que foram detenninantes e adequados para provocar o resultado 

ilicito: (i) aprovar, (ii) nrio formukr ou suscihr reparos e (iii) recomendar a aprovap?o dos 

referidos documentos deprestap7o de contas para divulgaciio, na qualidade em que o arguido 

0 fez 

A sua relevdncia limita-se d determina~iio concreta da sanqiio. 

0 mesmo se diga relativamente a factos posteriores d injkac~a'o que por acpio ou 

omissa'o contribuam para o reforqo ou manutenp?~ da falsidade das contas divulgadas. 

- Da imputaqiio subjectiva (facto tipico subjectivo) 

0 arguido Jardim Goncalves praticou os factos supra descritos de forma consciente e 

volunthria. 

Corn ejkito, o arguido conhecia e quis aprovar, aceitar ou recomendar a aprovapio dos 

documentos de presta~a'o de contas do BCP referentes aos anos de 2003 a 2006 nos exactos 

t emos  em que estes foram divulgados, porquanto se trata de factos prdprios. 

0 arguido conhecia a verdadeira situafrio patrimonial, financeira e reditual do BCP 

e, por isso, sabia que os documentos de prestaqdo de contas relativos aos anos de 2003 a 2006 

niio espelhavam de forma verdadeira e apropriada a situaca'o do bunco. 

Ainda assim, o arguido quis: 

- (i) aprovar naqueles termos os documentos de prestap70 de contas do BCP referentes 

aos anos de 2003 e 2004, 

- (ii) ndo fonnular ou suscitar reparos relativamente aos documentos de presta~iio de 

contas do BCP referentes ao ano de 2005 e 

903 



- (iii) recomendar a aprovaqa'o naqueles termos dos documentos de prestaqa'o de contas 

do BCP referentes ao ano de 2006; tendo toda esta informaqa'o sido divulgada nos exactos 

termos em quefoi respectivamente aprovada, aceite ou recomendadapelo arguido. 

Ao actuar desta forma consciente e voluntliria o arguido praticou com dolo direct0 

(artigo 140, nOl do Cddigo Penal ex vi artigo 32" do RGCORD) as infiacqo'es que Ihe sa'o 

imputadas (artigos 7" e 3892'1,  al. a) CdVM). 

0 conhecimento, pelo arguido, da verdadeira situaqa'o patrimonial, financeira e 

reditual do BCP resulta do conhecimento que este tinha das entidades identificadas no 

presente process0 (nomeadamente as o f fhore  Cayman, as off-shore Gdis Ferreira e as 

entidades referidas na vertente imobiliriria), da sua verdadeira natureza e situaqa'o 

patrimonial e das operaqo'es por elas realizadas - o que d evidenciado 

- (i) pela informaqa'o que o arguido dispunha, 

- (ii) pela sua participaqtio directa nosfactos e 

- (iii) pela elevada experigncia profissional e elevado conhecimento do negdcio 

bancario, em geral, e do BCP, em particular. 

Com efeito, de entre os demais factos supra descritos, verifica-se que o arguido Jardim 

Gonqalves, enquanto Presidente, concentrava em si os poderes de gesta'o do BCP (cfr. auto de 

Declaraqa'o Almeida Santos a fls. 22578 e a acumulaqfio de funqo'es com a presidgncia da 

administraqio de empresas do gnrpo e drga'os do BCP -fls. 10890-10894, 9073-9077, 9983- 

9988, 11583, 12293-12299, 13657-13659, 11535-11536; 8983-8988, 7700, 7908v e 

contestaqa'o do arguido Alljpio Dias a JLF. 1 7336, auto de declaraqa'o Quina Vaz a fls. 22652, 

auto de declara~o'es Pimenta Santos a fls. 22886) e conhecia as off-shore Cayman uma vez 

que, desde logo, beneficiou de procuraqdes emitidas pelas mesmas e representou muitas delas 

em Assembleias-Gerais do BCP -fls. 10102-10104, 10107-10110,10116-10121, 10112-10115, 

10119,10122,10124,10126,12776-12777, 12815). 

Ntio sb conhecia as referidas off-shores como sabia, pelo menos, desdefinais de 2002, 

que as off-shores Cayman haviam acumulado avultadasperdas e que as mesmas eram detidas 

peloprdprio BCP uma vez que, nessa data: 

0). haviam sido geradas perdas nus off-shore Cayman que resultaram da diminuiqa'o do 

valor de cotaqa'o daparticipaqa'o accionista detida no BCP que havia sido constituida 

pela DRI - departamento de que o arguido Jardim Gonqabes, desde 1999 at6 2004, 

foi sempre o titular dopelouro - fls. 8346 e 8346v, 8347v, 8348v, 8350,8351v, 8352v, 

8347v 

(ii). o arguido foi alertado para aquela situaqa'o pelo arguido Antdnio Rodrigues - auto de 

declaraqo'es do arguido Antbnio Rodtigues a j k .  24160-24161,flS. 24298, do arguido 

Filipe Pinhal aflS. 21422-21423 e carta do arguido Filipe Pinhal ao Governador do 

Banco de Portuga1,flS. 15636 
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(iii). a mesma foi object0 de conversas entre o arguido Jardim Gon~alves e os arguidos 

Antdnio Rodrigues e Filipe Pinhal - auto de declaraqBes do arguido Antdnio 

Rodrigues a fls. 24160-24161 e Jls. 24298, do arguido Filipe Pinhal a Jls. 21422- 

21423, carta do arguido Filipe Pinhal ao Governador do Banco de Portugal a fi. 

15637 e contestap?~ do arguido Alkio Dias aJls. 17297 

(iv). foi o prdprio arguido Jardim Concalves que deu instruclies para que se procedesse h 

"regulariza~iio" das OR-shore Cayman que resultaram nu celebragio do contrato 

com o ABN (de 29/11/2002) e na assunpio meramente nominal das Of fhore Cayman 

por Frederico Moreira Rato, Joio Bernardino Gomes e llidio Duarte Monteiro, sem 

que estes assumissem os riscos e benejcios inerentes ds mesmas - cfr. auto de 

declara~6es do arguido Antdnio Rodrigues aJls. 24160-24161 eJls. 24298, auto de 

declaraq6es do arguido Filipe Pinhal a Jls. 21422-21423, carta do arguido Filipe 

Pinhal ao Governador do Banco de Portugal aJls. 15637 

(v). foi o prdprio arguido que, nu Assembleia Geral do BCP de 24/02/2003 (cfr.jls. 3301, 

8351, 7378) representou os direitos de voto inerentes ds acc8es BCP que se 

mantiveram nu esfera das off--shore Cayman, na'o obstante a transfere^ncia juridica da 

titularidade (nominal) das ac~des  para o ABN (cl6usula 3/i (rights andprocedures) 

do Anexo 2 (Product Conditions) afls. 6132. 

0 que demonsb-a que o arguido Jardim Gon~alves tambkm conhecia que a titularidade 

das Off-shore Cayman por Frederico Moreira Rato, llidio Duarte Monteiro e Bernardino 

Gomes nio era efectiva, mas meramente nominal. 

- (B) Conhecia a dissimulaciio das per&s das off-shore Cayman na veriente 

imobiliciria uma vez que, designadamente: 

- (i) sabendo que as perdas existiam e nio haviam sido reconhecidas nos documentos 

de presta~io de contas do BCP, 

- (ii) conhecendo as determinaF8es recebidas do Banco de Portugal que resultaram nu 

necessidade de proceder a m a  Ilktagem completa de todos os "veiculos" domiciliados em 

centros off shore com exposiqa'o do Gmpo (BCP) perante os mesmos, assim como dos activos 

subjacentes e menqio de existe^ncia de declarapio escrita dos "ultimate beneficial owners" 

corn assunpio pessoal e integral de responsabilidade (cfr. acta do CA do BCP a fls. 13588- 

13597, e carta enviada pel0 arguido Filipe Pinhal ao Governador do Banco de Portugal a f i .  

15638) 

- (iii) actuou de mod0 a proceder a uma substituipio dos criditos que o BCP detinha 

sobre as off-shores Cayman por criditos sobre uma sociedade do ram0 imobilidrio (a EA), 



ocultando as perdas niio reveladas (cfi carta enviada pel0 arguido Filipe Pinhal ao 

Governador do Bunco de Portugal a fls. 15638). 

Com efeito, foi o arguido Jardim Gonqabes que convidou Joaquim Miguel Pauptrio a 

assumir a EA. 

Posteriormente, o arguido teve pleno conhecimento do cridito no montante de € 

600.181.334,67 concedido 6 EA pel0 BCP, e dos termos e condi~des neste estabelecidos, uma 

vez que foi alertado pel0 auditor wterno para o risco desta erposi~iio crediticia - como 

declarou perante a CMVM Vitor Ribeirinho - fls. 23360. 

0 arguido aprovou a decisa'o, que foi aditada d versiio inicial da acta de reuniiio do 

Conselho de Administra~iio do BCP de 13/04/2004, de ratifcar a alienap70 d Townsend da 

totalidade do capital social da CI, por € 26.136.371,60 e que permitiu, em simultdneo, a 

transferdncia para a Townsend da divida de € 593.697.585.63 que havia sido nominalmente 

assumida por Frederico Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e Bemardino Comes - fls. 2688 

e 13565, Autos de Declara@es afls. 23134-23138,23566-23570,21455-21456. 

Estas operaqdes s6 se compreendem como actos praticados num quadro de 

dissimula~iio de perdas que o arguido necessariamente conhecia. 

Por um lado, o contrato de financiamento de mais de € 600 milh6es concedidos pel0 

BCP d EA - que o arguido conheceu - consistia numa simples carta endere~ada d EA, 

assinada por dois administradores do BCP (0s arguidos Filipe Pinhal e Ant6nio Castro 

Henriques), que nem sequer wigia a formalizapio de quaisquer garantias reais por parte da 

EA (contrato afls. 2527-2528, 12414-12416) - ao arrepio dos procedimentos bancdrios (e de 

prudgncia). 

Sendo certo que o arguido Jardim Concalves sabia que a EA - sociedade que o pr6prio 

havia convidado Joaquim Miguel Pauptrio a assumir - niio tinha condicdes para per se fazer 

face ao servi~o da divida - relatbrio e contas EA a $3. 10174-10196, 10197-10220, 10221- 

10242, 10243-10268, 10271 - 10293, 102 70 e 23 730-23 731). 

0 arguido tendo tido conhecimento deste contrato e dos terrnos e condi~8es neste 

estabelecidos - tendo sido alertado para o mesmo pel0 auditor externo - niio diligenciou no 

sentido da constituip?~ das provbdes devidas nem procurou obter garantias pessoais de 

Joaquim Miguel Pauptrio. 

A ausdncia de qualquer reacpio do arguido para pbr Jim ao contrato ou para 

refonnular significativamente as suas condi~des quando infonnado pel0 auditor s6 permite 

concluir que era algo conforme d sua vontade. 

0 que s6 se explica porque o arguido sabia que o contrato havia sido celebrado, (pel0 

menos) com o seu consentimento, e que o mesmo visava ocultar as perdas geradas pelas off- 

shores Cayman. 
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Por outro lado, o arguido sabia que Frederico Moreira Rato, JoZo Bernardino Gomes 

e Ilidio Duarte Monteiro haviam assumido apenas nominalmente as dividas das off-shores 

Cayman (sem assumir os riscos e beneficios). 

Pelo que quando o arguido, em 2004, aprovou que essas mesmas dividas fossem 

assumidas pela Townsend sabia que este acto visava permitir a substituipio de devedor (cfr. 

carta enviada pelo arguido Filipe Pinhal ao Governador do Bunco de Portugal afls. 15637). 

Foi necessariamente assim porque o arguido bem sabia que o facto da Townsend 

assumir as avultadas dividas das Off-shore Cayman niio tinha qualquer racionalidade 

econdmica para a Townsend uma vez que esta sociedade fi) niio sd niio tinha qualquer relapio 

(nem formal, nem efectiva) com Frederico Moreira Rato, Joiio Bernardino Gomes e Ilidio 

Duarte Monteiro como (ii) aceitou passar a assumir uma avultada divida que niio tinha 

gerado. 

0 arguido tambtm sabia que (iii) a Townsend niio oferecia quaisquer garantias 

(adicionais) enquanto sociedade devedora. 

Pelo que o facto do arguido aprovar esta opera~iio demonstra que o arguido bem 

conhecia e acompanhava todas as opera~iies de ocultaciio de perdas. 

- (C) Conhecia as off-shore Gdis Ferreira e sabia que estas eram detidas pel0 prdprio 

BCP uma vez que foi o prdprio arguido que deu instrupies, em 1996, ao arguido Antdnio 

Castro Henriques para que este: 

(vi). recebesse Gdis Ferreira (accionista do BCP que era amigo do arguido desde crianqa 

-fls. 11323 e 16245 

(vii). procedesse d constituip50 e assunciio por este iiltimo de novos veiculos offshores -fls. 

21447-21450, 16220-1 6222 e mandatos de gestiio a f l .  I 76-1 78,307-309 e 43 lv-434 

(viii). concedendo crkdito a estas ofl-shores para aqulip70 de ac~$ies BCP (auto de 

declara~des do arguido Antdnio Castro Henriques a&. 21447-21450, e artigos 331- 

342 da contestapi0 do arguido Antbnio Castro Henriques a fls. 16220-16222 e 

mandatos de gesta'o a fls. 176-1 78, 307-309 e 43 1v-434). 

0 arguido Jardim Goncalves sabia que as off-shore Gdis Ferreira haviam adquirido posi~iio 

accionista relmante no BCP uma vez que: 

(ix). o prdprio representou algumas destas off-shores em Assembleias Gerais do BCP -fi. 
10105, 10121, 10112-10115, 10123, 10125, 10128, 10130-10132, 10136, 10138, 

10140, 10560-10562, 10564, 12728, 12665, 12776-12777, 12815, 12868, 12935, 

13007,13007v, 13085,13164 e 



(x). esta posi~do accionista foi adquirida atravb de rnandatos concedidos ao BCP que 

foram executados atravb da DRI (departamento de que o arguido Jardim Gon~alves 

pel0 menos, desde 1999 atk 2004, foi sempre o titular do pelouro -jls. 8346 e 8346v, 

8347v, 8348v, 8350, 8351v, 8352v, 8347v. 

0 arguido Jardim Gon~alves sabia que essa aquis i~io  havia sido feita com recurso a 

crkdito do BCP, garantido exclusivamente por ac~o'es BCP, e que havia gerado avultadas 

perdas (i) nrio s6 porque conhecia a degrada~io do valor da accio BCP que se registava 

desde 2001, como porque (ii) aprovou ratificar operapies de crkdito referentes a algumas 

destas sociedades -jls. 13555-13555v, 13559,13608 e 1361 0. 

0 arguido Jardim Gon~alves sabendo das perdas sofridas por estas off-shores ndo 

diligenciou no sentido da constitui~iio de proviso'es nem procurou que fossem obtidas 

quaisquer garantias pessoais de Gbis Ferreira (ao contrario do que t o procedimento normal 

da banca) o que, atento o circunstancialismo descrito, sd se explica porque o mesmo sabia que 

o verdadeiro detentor das off-shores Gdis Ferreira era o BCP. 

Pelo menos desde 2004, o arguido tinha de estar especialmente atento ds ac~6es  

pr6prias recebidas e aos crkditos concedidos a sociedades domiciliadas em centres off-shores 

- como resulta dos planos de regularizapio determinados pelo Banco de Portugal de que o 

mesmo foi tomando conhecimento -jls. 13588-13589, 13608 e 1361 0. 

Nio  h6 elementos que excluam a ilicitude ou a culpabilidade do arguido. " 

A fundarnentar o alegado vicio esti uma vasta impugnaqiio e 

discussiio sobre a matkria de facto fixada na sentenqa e, cujo 

conhecimento esti vedado a este Tribunal de recurso, conforme e 

nos termos j i  atris explicados. 

Na redacqiio vigente e aplic5lve1, anterior ao Decreto-Lei no 

5212006, do artigo 38g0, no 1, do CVM, consagrava como contra- 
61  ordenaqiio muito grave a cornunicaqiio ou divulgaqiio, por 

qualquer entidade ou atravks de qualquer meio, de informaqiio 

relativa a valores mobilicirios ou instrumentos jinanceiros que niio 

seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita". A tal 

contra-ordenaqiio, correspondia corn coima situada entre os valores 

de € 25.000 e € 5.000.000 (art. 388O, no 1, alinea a). 

Tambkm o art" 7' do CdVM, dispunha: 
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-"I - Deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e 

licita a informaqio respeitante a valores mobilihrios, a ofertas 

pziblicas, a mercados de valores mobilihrios, a actividades de 

intermediaqa"~ e a emitentes que seja susceptive1 de influenciar as 

decisces dos investidores ou que seja prestada 6s entidades de 

supervisiio e 2s entidades gestoras de mercados, de sistemas de 

liquidaqio e de sistemas centralizados de valores mobilihrios. 

Como refere Sofia Rodrigues em "A protecqiio dos Investidores em 

valores mobilihrios, pig 26 e segs.", o bem juridic0 tutelado pel0 

dever de prestaqio de informaqiio qualitativa, subjacente a todo o 

direito dos valores mobilihrios 6 a "(. .) seguranqa do investimento 

e a conjanqa no mercado( ...)" as quais siio "condiqijes essenciais 

ao regular funcionamento deste pois dela depende a decisiio do 

investidor no sentido de aplicar, neste mercado, as suas 

poupanqas ". 

Ora, incumbindo a CMVM a regulamentaqiio e supervisiio, isto 6, a 

obrigaqiio de zelar pel0 bom funcionamento dos mercados, para que 

exista a transparencia necessiria a confianqa por parte dos agentes 

econbrnicos, 6 necesshrio e fundamental que tanto as entidades 

banchias como os seus dirigentes cumpram com esses deveres, 

obrigando-se i prestaqiio de informaqio i CMVM, que seja 

"completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita", (con forme 

exigem as regras legais dos artigos 7" no 1 e 389" no 1 al. a) do 

CdVM). 



Perante os factos acima referidos e as citadas disposiqtjes legais, 

niio oferece qualquer dhvida que, no comportamento do 

arguidolrecorrente, reflectido na mat6ria fixada na sentenqa, se 

encontram preenchidos os requisitos objectivos respectivos. S6 a 

discordincia da mat6ria fixada teria levado o recorrente a discordar 

da qualificaqlo efectuada. 

Sobre a questio do requisito subjectivo dir-se-it que: 

Prevd o art0 go, no 1, do RGCOC que: 

- (66 6 punivel o facto praticado corn dolo ou, nos casos 

especialmente previstos na lei, com negliggncia)). 

Por seu turno o CdVM prevd no artigo 401°, no 1, que os ilicitos 

contra-ordenacionais nele tipificados siio imputados a titulo de dolo ou 

de negligdncia. 

Considerando os conceitos do dolo e da negligdncia consagrados na 

lei geral, nos artigos 14" e 15" do c6digo penal, 6 inequivoco que as 

actuaq6es do recorrente s6 poderio ser qualificadas como dolosas, jh 

que se encontra demonstrado que conhecia e representou 

correctamente o preenchimento do tip0 objectivo do ilicito contra- 

ordenacional em questiio, actuando com conhecimento (elemento 

intelectual) e vontade (elemento volitivo) de praticar tais actos; faltou, 

consciente e voluntariamente, ao dever de prestar e divulgar 

informaqiio verdadeira, com conhecimento de que as suas condutas 

eram sancionadas em termos contra-ordenacionais. 

Em face do que, foi correctamente aplicado ao caso, o dolo directo, 

tendo em conta ainda o disposto no artigo 14", no 1, do c6d. penal. 

Conclui-se portanto que as condutas demonstradas e assacadas a 

actuaqiio do recorrente foram correctamente qualificadas 

juridicamente. 
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Adiante-se desde ja que se n5o vislumbra a alegada insuficiencia dos 

factos para a solugiio do direito. Naturalmente que a objectividade tem 

a sua express50 na prova documental bem fixada na sentenga; o 

elemento subjective tipico, naturalmente carecendo de prova directa 

foi '%uscado" nas presungBes judiciais, como k, alias comurn na fonna 

penal. 

N5o existe uma culpa especifica, no caso do regime contra- 

ordenacional e, particularmente no que toca ao rnercado de valores 

mobilihios, pelo hii que a procwar no regime geral, ainda assim sem 

olvidar as especificidades do mercado de valores mobiliiirios. 

Argumentando o recorrente a falta de consciihcia da ilicitude e o err0 

sobre a proibigiio, cumpre ainda dizer que os factos fixados e supra 

descritos demonstram claramente que tal se n5o verifica. 

N5o se pode olvidar que em causa estii a divulgag5o de informag50 ao 

mercado que niio reflecte de forma verdadeira e apropriada a situag5o 

financeira e reditual do BCP, precisarnente pela desconformidade 

entre a informag50 divulgada ao mercado e a realidade. Por seu turno, 

a dilighcia exigida ao recorrente niio pode encontrar apoio na 

confianga, mas sim na prbpria lei, em face das suas fung8es 

profissionais e pela natureza da entidade financeira- artigo 304 no. 5 

do CdVM. 

E, sobre estas questBes &nos dado a perceber na sentenga, que nada ha 

que apontar aos critkrios utilizados pelo Tribunal sobre as referidas 

rnatkrias. Na verdade o critkrio da exigibilidade quanto ao 

conhecimento sobre as normas legais que disciplinam a actividade 



especifica, ou a falta de diligencia na obtenqiio da informaqiio 

referente a essas normas regulamentadoras da actividade e o 

alheamento a essa recolha de informaqiio, por quem tem especiais 

obrigaqces e deveres ktico-juridicos sobre a vida dos mercados de 

valores mobilihrios foi sobejamente ponderada e norteou a apreciaqiio 

das condutas, conduzindo a urna decisio criteriosa e de consoniincia 

com o ensinamento da doutrina, bem expressos por Figueiredo Dias 

(jornadas de direito Criminal- CEJ. 1983) e Frederico Costa Pinto ( 

comunicaqiio apresentada ao 4'. Curso de p6s graduaqiio em Direito de 

Valores Mobilihrios- FDUL 1999). 

Demonstrando-se que o arguido faltou, consciente e voluntariamente, 

ao dever de prestar e divulgar informaqiio verdadeira, corn 

conhecimento de que as suas condutas eram sancionadas em termos 

contra-ordenacionais, foram as mesrnas correctamente subsumidas ao 

dolo directo, tendo em conta a previsiio do art" 14O, no 1, do c6d. penal. 

Em suma, percorrendo a matQia de facto e confrontando com as 

disposiqces legais aplicadas na sentenqa, facilmente encontramos os 

pressupostos legais exigidos para a verificaqiio dos ilicitos referidos na 

decisiio. 

A prop6sito do alegado vicio da insuficiencia para a decisiio da 

matkria de facto provada, referem Simas SantosILeal Henriques in 

Recursos em Processo Penal, 5" ed., p. 61, "Trata-se de uma lacuna 

no apuramento da matiria de facto indispenscivel para a decisiio de 

direito, isto 6, quando se chega 6 conclusiio de que dos factos dados 

como provados niio era possivel atingir-se a decisiio de direito a que 

se chegou, havendo assim um hiato nessa matbria que i precis0 

preencher ". 
Verifica-se "Quando a conclusiio extravasa as premissas: a matiria 

de facto k insuficiente para findamentar a solu~iio de direito 
912 
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corrects. lnsufici~ncia que resulta de o tribunal na"o ter esgotado os 

seus poderes de indagaqiio da descoberta da verdade material, 

deixando por investigar factos essenciais cujo apuramento permitiria 

alcanqar a so1uqa"o legal e justa " - cfr. AC. STJ de 14.11 .I998 citado 

por Simas Santos /Leal Henriques, Recursos, cit., p. 63, bem como 

outros citados no mesmo local e no CPP anotado dos mesmos autores, 

2" ed., I1 vol., p. 743 a 760. 

Sendo certo que a insuficiencia da rnatkria de facto provada para a 

decisiio de direito niio se confimde com a insuficiencia da prova para a 

decisiio de facto proferida, que k coisa bem diferente - cfr., entre 

muitos outros citados pelos mencionados autores, Ac. STJ de 

13.02.1991, in AJ n."s 15/16, p. 7. 

Niio se trata pois de insuficigncia da matkria de facto para a 

condenaqiio, mas sim, mais urna vez, de discordhcia da valoraqiio da 

prova feita pel0 tribunal recorrido, sustentando-se que as provas niio 

suportam ou siio insuficientes para a decisiio da matkria de facto - o 

que nos remete para a reapreciaqiio dessa decisiio, o que, alias jh 

fizkmos supra. 

Com efeito, os factos fixados siio suficientes para suportar os 

requisitos objectivos e subjectivos das normas, integrando a actividade 

do recorrente na tipologia legal por que veio a ser condenado. Pelo 

que manifestamente niio se verifica o vicio em quest5o. 

0 mesmo se diga para os factos relativos i situaqiio economics do 

recorrente, que o mesmo considera insuficientes. Niio tern raziio, pois 

na pagina 967 da sentenqa encontramos toda a factualidade necessiiria 



e suficiente para a conclusiio tirada pel0 Tribunal quanto i situaqiio 

s6cio-econ6mica do recorrente, susceptive1 de influenciar a sanqiio 

que o Tribunal lhe aplicou. 

Vejarnos agora o vicio alegado e reportado na alinea b) do no. 2 do 

artigo 410 do C.P.P. 

Alega o recorrente que: 

94) A sentenga enferma de contradigiio insanhvel da fundamentagiio, nos termos e 

para os efeitos do disposto no art0 410.O, n." 2, al b), do CPP, ao dar como provado, a 

pp 278 da sentenqa, que o Arguido J A R D M  GONCALVES "concentrava em si os 

poderes de gesta'o do BCFy, e, simultaneamente, dh como provados: (i) todos os 

factos vertidos nas pp 288 a 291, atk "ao Govemados do Bunco de Portugal, a fls 

15637", e 291, desde "conferiu poderes" at6 ti pp 295, relatives aos poderes de que 

beneficiava o Arguido m r P E  PINFIAL; (ii) os factos vertidos nas pp 295 a 298 at6 

"tivessem beneficicirios econhmicos -fls  9894, 9891-9892", e 299 a 306, referentes 

aos podercs de que beneficiava o Arguido A N T ~ N I O  RODRIGUES; (iii) os factos 

constantes de pp 306 a 314, que respeitam aos poderes de que benefiava o Arguido 

CHRISTOPHER DE BECK; (iv) os factos de pp 3 14 a 3 15 atC LLdeclara~o'es de Amaral 

de Medeiros a jls. 23807' e de pp 31 6 a 321, relativas aos poderes do Arguido 

A N T ~ N I O  CASTRO HENRIQUES; (v) os factos de pp 321 a 327, referentes aos 

poderes conferidos ao Arguido AL~PIO DIAS. 

95) A ideia de que o Arguido concentrava em si os poderes de gestiio do BCP C 

diretarnente infmada pela circunsthcia de os Administradores Arguidos supra 

referidos beneficiarem de urna panbplia vastissima de poderes de gestb (0s 

identificados nas referidas phginas). 

Com esta argumentaqiio, o recorrente pretende impugnar a mat6ria de 

facto esquecendo que este Tribunal s6 aprecia os vicios da decisio 

resultantes do pr6prio texto na sua globalidade e sem recuros a quais 

quaisquer elernentos que h e  sejam externos, como siio exemplo os 

depoimentos exarados no process0 seja qua1 for a fase em que forarn 
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prestados. Corn efeito para se verificar a contradiqiio insanivel da 

fimdamentaqiio tern de constar da decisiio recorrida, sobre a mesrna 

questiio, uma posiqiio num sentido e outra noutro, ou seja teriio de 

coexistir factos provados e factos niio provados em terrnos 

antagbnicos e inconciliiveis entre si. Ora, niio C o caso, visto que o 

recorrente entende que dos factos provados o tribunal niio podia ter 

extraido a conclus~o que retirou e, assim esti antes a invocar o vicio 

da alinea c) do artigo 4.10 -2 do C.P.P. 

E que siio realidades distintas, o erro de julgamento por insuficiencia 

de prova ou pela sua incorrecta valoraqiio que pressupae que a prova 

produzida niio podia ter conduzido 6 matQia de facto que foi 

efectivamente fixada e o erro notbrio na apreciaqiio da prova, supondo 

este dltimo que se prescinda da avaliaqiio da prova produzida para se 

ater apenas ao texto da prbpria decisiio recorrida avaliado i luz das 

regras da experiencia comum, com exclusiio da avaliaqiio de quisquer 

outros elementos que lhe sejam externos. 

Como C sabido, o vicio de erro notbrio na apreciaqiio da prova 6, 

segundo a doutrina e jurisprudencia mais generalizadas, o que C 

evidente para qualquer individuo de mkdio discernimento e deve 

resultar do texto da sentenqa conjugado com as regras da experiencia 

comum. 

Para alCm disso, a sua essencia, consiste em que para existir como tal, 

terh de se retirar de um facto dado como provado uma conclusiio 

logicamente inaceitivel. 

0 vicio de erro notbrio na apreciaqiio da prova, sb pode verificar-se 

relativamente aos factos tidos como provados e niio provados e niio i s  
91 5 



interpretaqces ou conclusdes de direito com base nesses factos. 

0 err0 notbrio na apreciaqiio da prova niio reside na desconfonnidade 

entre a decisiio de facto do julgador e aquela que teria sido a do 

recorrente. 

A este respeito, dos acbrdiios publicados do STJ que trataram desta 

matkria, citamos: "Se existe mera discordincia do recorrente entre 

aquilo que o colectivo teve como provado e aquilo que o recorrente 

entende niio ter resultado da prova produzida, niio se verifica qualquer 

dos vicios indicadosno art. 41O0- 2 a) e c), do CPP." (Ac. de 19.3.98, 

no BMJ 475-261). 

E que o err0 na apreciaqiio da prova s6 pode resultar de se ter dado 

como provado algo que notoriamente esth errado "que niio pode ter 

acontecido, ou quando, usando um process0 racional e lbgico, se retira 

de um facto dado como provado uma conclusiio ilbgica, arbitrhria e 

contraditbria, ou notoriamente violadora das regras de experitncia 

comum, sendo o err0 de interpretaqiio detective1 por qualquer 

pessoa." (Ac. de 12.1 1.98, no BMJ 48 1-325). 

Por outro lado, a imediaqiio constitui um factor de grande relevo para 

a formaqiio da convicqiio do tribunal recorrido, niio sb no sentido de 

obter os meios de prova mais pr6ximos ou mais directos de forma 

imediata pel0 brgiio competente, como ainda na utilizaqiio dos meios 

de prova originais - Cavaleiro Ferreira, p. 3 17. 

Como decidiu, de forma lapidar, o Acbrdiio da Relaqiio de Coimbra de 

06.03.2002, publicado na CJ, ano 2002,II, 44, "....q uando a atribuiqiio 

de credibilidade a uma fonte de prova pel0 julgador se basear numa 

opqiio assente na imediaqiio e na oralidade, o tribunal de recurso s6 a 

poderh criticar se ficar demonstrado que essa opqiio 6 inadmissivel 

face 9s regras da experihcia comum". 
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Assim, assentando a decisiio recorrida na atribuiqiio de credibilidade a 

uma fonte de prova em detriment0 de outra, com base na imediaqiio, 

tendo por base urn juizo objectivivel e racional, sb haveri fundarnento 

vilido para proceder A sua alteraqiio caso se demonstre que tal juizo 

contraria as regras da experiencia comum. 

No caso niio vislumbramos nenhum err0 notbrio na apreciaqiio da 

prova. 

Em conclusiio, na decisiio recorrida, e relativamente a 

amplitude factual delirnitada pela discordincia do recorrente, niio se 

perfila a existencia de qualquer dos vicios constantes do artigo 410." 

n." 2 do CPP, pois que a decisiio mostra-se coerente, h d n i c a ,  sem 

antagonismos factuais, nem contkm factos contrhrios as regras da 

experiencia comurn, nem a existencia de err0 que seja patente para 

qualquer cidadiio; inexistindo por outro lado, qualquer 

inconciliabilidade na hndamentaqiio ou entre esta e a decisiio, sendo 

que a decisiio de facto k bastante para a decisiio de direito. 

Nos pontos 129 e seguintes o recorrente invoca questaes relacionadas 

corn a fase administrativa e, por conseguinte fora do h b i t o  deste 

recurso que apenas se dirige a sentenqa da la.Instiincia. 

Ainda assim sempre se diri que as questaes suscitadas foram object0 

de apreciaqiio na la. Instiincia, como se alcanqa da sentenqa- cfr. phgs. 

97 a 163, niio nos merecendo qualquer reparo o ali decidido. 

Sobre as alegadas inconstitucionalidades muito embora se preveja a 

sua decisiio por 6rgiio de cornpetencia prbpria, sempre se diri que a 
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constituiqio nos seus artigos 8 1 e 101 consagra dignidade e protecqio 

fundamental aos mercados e ao sistema financeiro. Com efeito a 

primeira norma preve o funcionamento eficiente dos mercados e nesse 

contexto, exige a repressio de priiticas lesivas do interesse geral, por 

parte do Estado e, o artigo 101" obriga a que o sistema financeiro seja 

estruturado por lei de mod0 a garantir a formaqio, a captaqio e a 

seguranqa das poupanqas, bem como a aplicaqiio dos meios 

financeiros necessirios ao desenvolvimento econbmico e social. 

Daqui os poderes concedidos As respectivas entidades reguladoras em 

matkria de supervisio do funcionamento da actividade das entidades 

financeiras, como a CMVM. 

A interpretaqio normativa que a sentenqa fez dos factos niio contkm 

nenhuma inconstitucinalidade, esta sb 6 vislumbrada na interpretaqio 

prbpria e meramente acadkrnica que o recorrente faz nurna visio 

muito prbpria e particular que "esquece" a abundante jurisprudencia 

conhecida do Tribunal constitucional, que nos abstemos de enumerar, 

remetendo para as citaq6es da resposta do CMVM e do MO.PO. para 

nio corrermos o risco de as "copiar". 

Com efeito, o recorrente (bem como todos os outros que invocam 

inconstitucionalidades) imputam o alegado vicio da desconformidade 

constitucional ii prbpria decisio jurisdicional concreta e nio a urna 

qualquer identidade entre a norma efectivamente aplicada na decisio 

recorrida e uma outra norrna anteriormente julgada inconstitucional 

pel0 respectivo Tribunal Constitucional ou na sua contradiqio com 

convenqio intemacional. A prop6sito citamos o que foi escrito no Ac. 

do T.Const. no. 489104 (acessivel em www.tribunalconstituciona1.pt): 

" (. . .) se se utiliza uma argumentaqiio consubstanciada em vincar que 

foi violado um dado preceito legal ordiniuio e, sirnultaneamente, 



Tribunal da Relag20 de Lisboa 
Rua do Arsenal Letra G - 1 100-038 

Tel: 213222900 - Fax: 213222992 . Email: correioAlisbce.tr.rni.~t 

violadas normas ou principios constitucionais, tern-se por certo que a 

questgo de desarmonia constitutional 6 irnputada ii decisiio judicial, 

enquanto subsunqiio dos factos ao direito, e niio ao ordenamento 

juridic0 infiaconstitucional que se tern violado corn essa decisiio." 

Niio existern pois, a nosso ver as invocadas inconstitucionalidades. 

Ainda sobre a questgo invocada no ponto 217 das conclus6es, a 

violagio do principio in dubio pro reo, cumpre dizer que: 

A presunggo de inocencia 6 identificada por rnuitos autores corno 

principio in dubio pro reo, no sentido de que urn non liquet na questgo 

da prova tern de ser sempre valorado a favor do arguido. Em tal 

situa~io, o principio politico-juridic0 da presunqiio de inocencia 

impori a absolviqiio do acusado ji que a condenqiio significaria a 

consagraqiio de urn 6nus de prova a seu cargo, baseado na prkvia 

admissiio da sua responsabilidade, ou seja, o principio contrhrio ao da 

presunqiio de inoc2ncia." (Germano Marques da Silva, in "Curso de 

Processo Penal", I, 5" ed., 2008, p. 83 e 84). 

Citando Jorge Miranda e Rui Medeiros, in "Constitui@o Portuguesa 

Anotada", Torno I, Coirnbra Editora, 2005, p. 356, "A presungiio de 

inocencia 6 tamb6m uma irnportantissirna regra sobre a apreciaciio da 

prova, identificando-se corn o principio in dubio pro reo, no sentido de 

que um non liquet na questgo da prova tern de ser sempre valorado a 

favor do arguido. A diivida sobre a culpabilidade do acusado 6 a razio 

de ser do processo. 0 processo nasce porque uma duvida esta na sua 

base e uma certeza deveria ser o seu firn. Dados, porkrn, os limites do 



conhecimento hurnano, sucede frequentemente que a dhvida inicial 

perrnanece dhvida a final, niio obstante o esforqo processual para a 

superar. Em tal situaqiio, o principio politico-juridic0 da presunqiio de 

inocencia imporii a absolviqiio do acusado jir que a condenaqiio 

significaria a consagraqiio de 6nus de prova a seu cargo baseado na 

prkvia presunqiio da sua culpabilidade. Se a final da produqiio da 

prova permanecer alguma duvida importante e skria sobre o act0 

externo e a culpabilidade do arguido imp8e-se urna sentenqa 

absolut6ria (D. 48.19,5: Satius enim esse impuniturn relinqui facinus 

nocentis quam innocentem dainnare).". 

Donde se conclui que, quando o tribunal fica na dhvida quanto a 

ocorrencia de determinado facto, deve dai retirar a consequencia 

juridica que mais beneficie o arguido. Mas para que a duvida seja 

relevante para este efeito, hi-de ser uma dhvida razoivel, uma duvida 

fundada em razaes adequadas e niio qualquer duvida (Figueiredo Dias, 

Direito Processual Penal, I, p. 205). 

Ora, niio vislumbramos na decisiio recorrida, quer na matkria de 

facto dada como provada, quer na sua fundamentaqiio, que, ao fazer 

estas opq8es fiicticas, o tribunal recorrido tenha tido qualquer 

hesitaqiio quanto B valoraqiio da prova, tal como niio fixou qualquer 

facto que pudesse colocar em questiio a autoria dos factos, ou seja, niio 

teve qualquer duvida. Por outro lado, niio conhecendo este tribunal da 

matkria de facto em amplitude, o principio in dubio pro reo sendo 

considerado pela douttina largarnente maiorith-ia um principio 

estritamente atinente ao direito probat6ri0, como tal relevante em 

termos da apreciaqiio da questiio de facto e niio na superaqiio de 

qualquer questiio suscitada em rnatkria de direito - cfi., entre outros, 

Cavaleiro Ferreira, Direito Penal Portugues, 1982, vol. 1, 11 1, 

Figueiredo Dias Direito Processual Penal, p. 215, Castanheira Neves, 
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Sumirios de Processo Criminal, 1967-1968, p. 58 (ver, em sentido 

contrhio e minoritirio, como sendo um principio geral de direito 

(processual penal) cuja violaqiio conforma uma autentica questio-de- 

direito - Cfi. Medina Seiqa, Liber Discipulonun, p. 1420; Figueiredo 

Dias (Direito Processual Penal, 1974, p. 217 e segs.), niio tem, no 

caso, qualquer possibilidade de aceitaqgo. 

A questgo invocada no ponto 154 das conclus6es mereceu 

decisgo autbnoma, ao que se percebe da piigina 97 da sentenqa, pelo 

que ngo tem raziio o recorrente, com a sua argumentaqiio. 

Quanto i questio da medida das coirnas, alguma raziio assiste 

agora ao recorrente, tendo em conta a declaraqiio da prescriqiio 

relativamente a duas das contra-ordenaq6es em que o recorrente foi 

condenado. Nessa medida haveri que reduzir ambas as sanq6es 

aplicadas- a principal e a acessbria. 

No caso, quanto ti gravidade das contra-ordenaqties, as inl?acqbes 

cometidas revestem-se de gravidade considerhvel. Sobre a situaqio 

econbrnica e, pelo que se apurou constata-se que a situaqiio econbmica 

do recorrente k superior ii mkdia. 

Assim, a decisiio recorrida cumpriu os critkrios previstos nos 

artigos 18." do RGCOC, uma vez que as coirnas aplicadas 

correspondem ii culpa do arguido e ti gravidade dos factos. 

De igual modo, se mostra cumprido o disposto no art." 19." do 

RGCOC, quanto & puniqiio do concurso. 

Resta acrescentar, para concluir que sendo o presente recurso restrito a 

matkria de direito (artigo 75.", do Decreto-Lei n." 433/82, de 27 de 

Outubro), es6o excluidas da apreciaqiio deste tribunal eventuais 



alegaqties da recorrente que pudessem integrar err0 de julgarnento 

(matkria de facto). 

De considerar apenas a reduqiio em hnqiio da prescriqiio de duas das 

contra-ordenaqties. Assim o recorrente verh reduzida a sua 

condenaqiio i s  coimas aplicadas pelos factos praticados em 201412006 

e 28/6/2007, nos montantes de € 400.000,OO e € 300.000,00, 

respectivamente. Em face dos factos e com os critkrios expressos, em 

ciunulo juridic0 considerarnos adequada a coima unithria de € 

500.000,OO. Na mesma medida se reduzindo para dois anos e seis 

meses a interdiqiio e inibiqiio fixadas. 

****** 
0 recurso de Filipe de Jesus Pinhal. 

Quanto a suscitada questiio do recurso interlocut6ri0, remetemos para 

o que jh afirmhos no inicio da apreciaqiio das questties prkvias i 

apreciaqiio dos recursos, ou seja, n60 pode este tribunal deles 

conhecer . 
Sobre as invocadas nulidades relativas ao que o recorrente designa de 

falta de inqukrito e cujo desenvolvimento constitui os pontos que 

terminam no no. 37 das conclus6es, curnpre reafirmar que se trata de 

questaes ultrapassadas, fora do h b i t o  da apreciaqiio deste Tribunal, 

que apenas intervkm na apreciaqiio da sentenqa da la. Instincia, 

restrita ao conhecimento das nulidades e vicios resultantes do texto da 

mesma decisio, sem recurso a outros elementos que h e  sejam 

externos e niio i fase administrativa do processo. 

Alega o recorrente a existencia de nulidade da sentenga por omitir os 

factos niio provados que foram object0 das impugnaqties judiciais, 

mas niio tem raziio. 

Assirn como o Tribunal niio tem que se pronunciar sobre todas as 

questties colocadas pelos recorrentes, tarnbkm niio tem que exarar na 
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factualidade todos os factos indicados pelos recorrentes. Para al6m de 

exaustivo (no caso), seria inutil que se indicassem todos os factos sem 

relevkcia para as questties em causa, ainda que possarn ter caracter 

instrumental ou acessbrio, bem como se permitisse a discussiio 

acadkmica de questties que directamente niio interessem a decisiio em 

causa, s6 porque foram invocadas pel0 recorrente. Naturalmente que 

tal niio integra nem o object0 nem a finalidade do processo. 

Relativamente as nulidades invocadas e ao que o recorrente apelidou 

de "inexistencia da sentenqa", o que verificamos 6 a impugnaqiio 

factual dirigida sobretudo i fase administrativa do processo, ou seja, 

impugnaqiio fora do Ambit0 de apreciaqio do recurso de revista deste 

Tribunal da Relaqio. Assim, remetendo para o que ja atras foi dito 

quanto a competsncia de apreciaqiio do recurso por este Tribunal, niio 

acrescentaremos mais sobre as referidas questties. 

Ainda sobre as nulidades invocadas, resultantes do que se acha 

determinado no artigo 379 do C.P.P. relativamente A falta da 

fundamentaqio, A obscuridade do percurso lbgico-dedutivo da 

sentenqa e demais omissSes invocadas, repete-se tudo o que foi dito na 

apreciaqiio do recurso anterior, para o qua1 se remete. 

Com efeito, relativamente a este recorrente a sentenqa reporta o apoio 

factual nos depoimentos em geral- nas pigs. 562-680 e na 

docurnentaqio geral- piigs. 701 -713, conjugada com a critica geral da 

prova- pag. 680-690 e com as proprias declaraqSes do recorrente- p. 

563-570,628,649-652,654. 

Tamb6m nos depoimentos que se reportam a matkria factual da 

actuaqio deste recorrente, nas pags. 570,571,573,574,575,576,579, 



582, 584, 585, 588, 589, 592, 600, 601, 602, 605, 606, 609, 611, 613, 

623, 626, 628, 630, 634, 635, 636, 639, 640, 641, 644, 647, 648, 652, 

654,656,663,669,670,673,674,675,676,677, 678,679 e respectiva 

apreciaqiio critica- pigs. 69 1-693. 

Factos assentes quanto ii conduta do recorrente- cfi. pags. 288-295, e 

972-980. 

As questties sobre as quais alegadamente o Tribunal se niio 

pronunciou, estio apreciadas na sentenqa desde as paginas 97 ii 171. 

Da clareza da exposiqiio a que se alude na sentenqa nas paginas que 

acabamos de referir, conclui-se que o recorrente s6 lhes encontra os 

apontados vicios porque discorda da mat6ria apurada e valorada pel0 

Tribunal, de acordo com as regras e critQios da livre apreciaqiio da 

prova e do principio da imediaqiio das provas, na nossa perspectiva. 

Com efeito, no percurso da motivaqiio o recorrente exp6e a sua 

apreciaqiio e valoraqiio da prova, conduzindo ao seu pr6prio 

entendimento. Ora, 6 sabido que, ainda que a prova possa conduzir a 

virias conclus6es perspectivadas de diferentes posiq6es jun'dicas, na 

verdade ela tem de imp6r deterrninada conclusiio e niio apenas 

perrnitir essa mesma conclusiio. No caso, em face da factualidade 

apurada, outra soluqiio niio se impunha ao Tribunal, que niio aquela 

que se adoptou: a condenaqiio do arguidol recorrente. 

Quanto aos vicios a que se refere o artigo 410-2 do C.P.P. e de 

apreciaqiio oficiosa deste Tribunal, tambCm, a fim de niio correr o 

risco de "copiar" o que j i  dissemos quanto ao recurso anterior, 

remetemos para essa parte, que damos por reproduzida j i  que, do 

texto da decisiio se niio vislumbram os assacados vicios, mostrando-se 

clara, fhdamentada, suficiente e sem nulidades ou erros, a sentenqa 

proferida, com respeito pelas normas legais. 
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As quest6es de direito invocadas pel0 recorrente mostram-se devida e 

correctamente apreciadas na nossa perspectiva. Niio se vislurnbram as 

invocadas contradiq6es ou omissties pois o Tribunal de recurso 

apreciou e decidiu as quest6es relevantes que foram colocadas, atenta 

a leitura das paginas 74 a 209 da sentenqa. Se as apreciou da mesma 

forma que a decisiio recorrida- na fase administrativa, nada tern que 

ver corn qualquer proibiqiio da lei que gerasse nulidade. A critica 

formulada pelo recorrente so tem apoio no seu entendimento diverso 

sobre as questties decididas, mas tal niio k fundamento para a 

impugnaqiio em causa. 

As invocadas inconstitucionalidades, sem prejuizo da sua melhor 

apreciaqiio pel0 Tribunal prbprio, foram tarnbkm apreciadas na 

sentenqa e, porque com o ali decidido se concorda, niio obstante 

podermos aduzir mais algurna fhndamentaqiio, niio o faremos por 

desnecessirio. Apenas se dirh que as questties mostram-se analisadas 

de forma a observar a doutrina e jurisprudencia maioritiria, sendo 

ainda de notar que as normas invocadas niio foram 

aplicadaslinterpretadas, no sentido invocado pel0 recorrente; 

concordando-se pois que nada ii a apontar ao ali exposto e decidido.' 

Apenas curnpre deixar uma nota sobre a repetida alegaqiio de que a 

sentenqa da la. Insancia 6 urna cbpia da decisiio da CMVM. Niio 

podemos esquecer que estamos no dominio do direito das contra- 

ordenaqaes e, por mais que os recorrentes queirarn dilatar at6 it 

exaustiio o processado, o tribunal niio pode acolher esta posiqiio sob 

pena de se transformar tambkm num "litigante" e niio num 6rgiio 

decisbrio. 



Se a decisiio administrativa esth correctamente formulada porque 

raziio o Tribunal da la. Instiincia niio pode aceitar a sua argumentaqiio 

e reproduzi-la, se ela tambkm esgotou a argumentaqiio que o tribnal 

poderia utilizar?. Niio k esse facto que farh dela object0 de nulidade, 

tanto mais que, como sabemos estamos perante ilicitos sem dignidade 

penal. Recordernos o que foi escrito no Ac. Rel. Coimbra de 

02.03.20 1 1 disponivel in www.dgsi.pt.: - 

"Aquela firndarnenta~a"~, ial como k estabelecida no art0 584 do Regime Geral 

das Contra-Ordena~6es e Coimas, serci suficiente desde que se justifiquem as 

raz6es pelas quais k aplicada esta ou aquela san~a"o ao arguido, de mod0 que 

este, lendo a decisa"~, se possa aperceber, de acordo com os critkrios de 

normalidade de entendimento, das raz6es pelas quais 6 condenado e, 

consequentemente, possa impugnar tais fundamentos". 

Por outro lado, niio podemos esquecer o principio da legalidade 

consagrado no art" 43" do RGCOC, o qual, conjugado com os 

principios da legalidade das nulidades ( art" 1 18' a 120 do C.P.P.) e os 

limites legais da aplicabilidade do direito subsidihrio (artigo 41" do 

RGCOC), obstam A aplicaqiio do artigo 120" do C.P.P. 

Ademais, quase todas as quest5es relativas i s  invocadas 

constitucionalidades reportam-se i s  interpretaqaes da fase 

administrativa do processo, que foram jh apreciadas pela sentenqa e 

niio i prbpria apreciaqiio que a sentenqa fez das questties colocadas, 

tanto mais que se relacionam corn a discordincia da matkria de facto 

(cfr. ponto L das conclus6es), fora do iimbito da apreciagiio desk 

tribunal. 

Quanto i alegada violagiio do principio da inocsncia, e, a fim de niio 

se repetir o jB dito a quando da apreciaqiio do anterior recurso, para 18 

se remete por ser aqui aplichvel o ali decidido. 0 mesmo se repete 

quanto a suficiencia da rnatkria para a integraqiio dos elementos 

objectivos e subjectivos do tip0 legal pel0 qual o recorrente foi 
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condenado. Sobre a medida das coimas aplicadas e da sanqiio 

acessbria, e, tendo em conta a declaraqiio da prescriqiio relativamente 

a duas das contra-ordenaqaes em que o recorrente foi condenado, 

haverk que reduzir ambas as sanq6es aplicadas- a principal e a 

acess6ria. 

No caso, quanto ti gravidade das contra-ordenaqaes, as infracq6es 

cometidas revestem-se de gravidade considerivel. Sobre a situaqio 

econbrnica e, pel0 que se apurou constata-se que a situaqiio econbmica 

do recorrente 6 superior ti mkdia. 

Assim, a decisio recorrida cumpriu os critkrios previstos nos 

artigos 18." do RGCOC, uma vez que as coimas aplicadas 

correspondem ti culpa do arguido e ti gravidade dos factos. 

De igual modo, se mostra curnprido o disposto no art." 19." do 

RGCOC, quanto ti puniqiio do concurso. 

Resta acrescentar, para concluir que sendo o presente recurso restrito a 

matkria de direito (artigo 75.", do Decreto-Lei n." 433182, de 27 de 

Outubro), estiio excluidas da apreciaqiio deste tribunal eventuais 

alegaq6es da recorrente que pudessem integrar erro de julgamento 

(matkria de facto). 

De considerar apenas a reduqiio em funqiio da prescriqiio de duas das 

contra-ordenaq6es. Assim o recorrente verh reduzida a sua 

condenaqzo As coimas aplicadas pelos factos praticados em 201412006 

e 28/6/2007, 23/12/2007 e 611 112007, nos montantes de € 400.000,OO 

e € lOO.OOO,OO relativamente ti hltima. Em ciunulo juridic0 

consideramos adequada a coima unitiria de € 700.000,OO. Na mesrna 



medida se reduzindo para dois anos e seis meses a interdiqiio e 

inibiqiio fixadas. 
************** 

0 Recurso de Ant6nio Seabra e Melo Rodrigues. 

Nas suas conclus6es, delimitativas da apreciaqiio deste recurso, o 

recorrente impugna essencialmente a matkria de facto que o tribunal 

fixou, dando urna avaliaqiio diversa da do tribunal, ii prova produzida. 

Tal situaqiio enquadra o err0 de julgamento visando a modificaqiio da 

matkria de facto fixada pel0 Tribunal, pelo que nesta amplitude se 

encontra fora do h b i t o  da apreciaqiio deste tribunal, que se limita ii 

apreciaqiio de direito e de facto, nos limites das nulidades e vicios do 

texto da decisiio recorrida, sem apelo a outros elementos externos a 

esse texto. 

No que se refere iis nulidades invocadas sobre a omissio de pronhcia 

e falta de fundamentaqiio, porque, em tudo k semelhante ao primeiro 

recurso que apreciamos, remete-se para o que ali disskmos e que se 

aplica integralmente ao recorrente. 

Com efeito a sentenqa mostra-se suficientemente fimdada quer quanto 

aos factos apurados quer quanto ao direito, sendo claro e objectivo o 

percurso 16gico-dedutivo do tribunal, observando os crithios e 

parhetros da livre apreciaqiio da prova, com respeito da imediaqiio e 

legalidade. A sentenqa, nas suas piginas 97 a 850 analisou e 

pronunciou-se sobre todas as quest6es colocadas pelos recorrentes. 

Niio o fez na concordincia dos respectivos entendimentos 6 certo, mas 

tal niio 6 fundarnento para a sua impugnaqiio. 

Corn efeito, a omissiio de pronhcia consiste, essencialmente, na 

aus6ncia de posiqiio ou de decisiio do tribunal sobre matkrias em que _a 

lei imponha que o juiz tome posiqiio, e (...) que tais dilig2ncias se 

possam reputar de essenciais para a descoberta da verdade': (cfi. 
928 
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art0 120" no 2 al. d) in fine do C.P.P.); devendo ainda salientar-se que 

as quest6es que o juiz deve apreciar, siio todas aquelas que os sujeitos 

processuais interessados submetem apreciaqiio do tribunal (art. 660°, 

n." 2 do c6d. procO civil) e as que sejam de conhecimento oficioso, isto 

6 ,  de que o tribunal deva conhecer independentemente de alegaqiio. 

No caso concreto, niio se verificou essa ornissiio, e o indeferirnento 

das pretensties dos recorrentes, por niio se reputar corno essential para 

a descoberta da verdade material, niio integra, natwalmente aquele 

conceito. 

Sobre o enquadramento tipico da conduta do recorrente. 

0 recorrente Ant6nio Rodrigues 6 referido na sentenqa ora recorrida, 

em relaqiio aos seguintes aspectos: 

Depoirnentos em geral (pp. 562-680) e docwnentaqiio tida em conta 

para a prova em geral (pp.701- 713); Critica geral da prova (pp. 

680-690); 

Declaraqties por si produzidas (pp. 579-586); 

Depoirnentos que a ele se referern (v.g., pp. 565, 567, 570, 571, 573, 

579, 588, 591, 595, 596, 599, 604, 609, 611, 615, 616, 617, 618, 

623, 625, 628, 629, 630, 633, 635, 636, 637, 642, 644, 648, 650, 

656); 

Critica da prova a si especificarnente referente (nem referindo 

portanto a critica geral da prova que afeta a versiio geral dos factos 

por si defendida) (pp. 579,580,585, 586; 693-694); 

Factos por si praticados (pp. 295-305, recapitulados a pp. 993-1003); 

Enquadramento juridic0 da sua atuaqiio (pp. 1003-10 12; 

Sanqties aplicadas (pp. 101 2-1 0 17). 



Na redacqio vigente e aplicavel, anterior ao Decreto-Lei no 

5212006, do artigo 389", no 1,  do CVM, consagrava como contra- 
(( ordenaqgo muito grave a comunicaqiio ou divulgaqiio, por 

qualquer entidade ou atravks de qualquer meio, de informaqiio 

relativa a valores mobilibrios ou instrumentos jnanceiros que niio 

seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita". A tal 

contra-ordenaciio, correspondia com coima situada entre os valores 

de € 25.000 e € 5.000.000 (art. 388", no 1, alinea a). 

Tambkm o art" 7' do CdVM, dispunha: 

-"I - Deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e 

licita a informaqio respeitante a valores mobilibrios, a ofertas 

priblicas, a mercados de valores mobilibrios, a actividades de 

intermediaqiio e a emitentes que seja susceptive1 de injluenciar as 

decisces dos investidores ou que seja prestada i s  entidades de 

supervisiio e cis entidades gestoras de mercados, de sistemas de 

liquidaqiio e de sistemas centralizados de valores mobilidrios. 

Como refere Sofia Rodrigues em "A protecqiio dos Investidores em 

valores mobiliirios, phg 26 e segs.", o bem juridic0 tutelado pel0 

dever de prestaqio de informaqio qualitativa, subjacente a todo o 

direito dos valores mobiliirios 6 a "(...) seguranqa do investimento 

e a conjianqa no mercado( ...)" as quais siio "condiq6es essenciais 

ao regular funcionamento deste pois dela depende a decisiio do 

investidor no sentido de aplicar, neste mercado, as suas 

poupanqas ". 

Ora, incumbindo A CMVM a regularnentaqio e supervisiio, isto k, a 

obriga~iio de zelar pel0 bom funcionamento dos mercados, para que 

exista a transparhcia necesshria it confianqa por parte dos agentes 
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econbrnicos, 6 necessirio e fundamental que tanto as entidades 

bancirias como os seus dirigentes cumpram com esses deveres, 

obrigando-se i prestaqiio de informaqiio i CMVM, que seja 

"completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita", (con forme 

exigem as regras legais dos artigos 7' no 1 e 389" no 1 al. a) do 

CdVM). 

Perante os factos acima referidos e as citadas disposiqaes legais, 

niio oferece qualquer diivida que se encontram preenchidos os 

requisitos objectivos respectivos. Sb a discordiincia da matkria 

fixada teria levado o recorrente a discordar da qualificaqiio 

efectuada. 

Sobre a quest50 do requisito subjectivo dir-se-8 que: 

PrevS o art0 go, no 1, do RGCOC que: 

- ( d b  6 punivel o facto praticado com dolo ou, nos casos 

especialmenteprevistos na lei, com negliggncia)). 

Por seu turno o CdVM preve no artigo 401°, no 1, que os ilicitos 

contra-ordenacionais nele tipificados siio imputados a titulo de dolo ou 

de negligencia. 

Considerando os conceitos do dolo e da negliggncia consagrados na 

lei geral, nos artigos 14" e 15" do cbdigo penal, k inequivoco que as 

actuaqaes do recorrente sb poderiio ser qualificadas como dolosas, ja 

que se encontra demonstrado que conhecia e representou 

correctamente o preenchimento do tipo objectivo do ilicito contra- 

ordenacional em questiio, actuando com conhecimento (elemento 

intelectual) e vontade (elemento volitivo) de praticar tais actos; faltou, 



consciente e voluntariamente, ao dever de prestar e divulgar 

informaqiio verdadeira, com conhecimento de que as suas condutas 

eram sancionadas em termos contra-ordenacionais. 

Em face do que, foi correctamente aplicado ao caso, o dolo directo, 

tendo em conta ainda o disposto no artigo 14", no 1, do c6d. penal. 

Conclui-se portanto que as condutas demonstradas e assacadas a 

actuaqiio do recorrente foram correctamente qualificadas 

j widicamente. 

Adiante-se desde jB que se niio vislumbra a alegada insuficiencia dos 

factos para a soluqio do direito. Naturalmente que a objectividade tem 

a sua expressgo na prova documental bem fixada na sentenqa; o 

elemento subjectivo tipico, naturalmente carecendo de prova directa 

foi ccbuscado" nas presunqaes judiciais, como k, alias comum na forma 

penal. 

Niio existe m a  culpa especifica, no caso do regime contra- 

ordenacional e, particularmente no que toca ao mercado de valores 

mobilihios, pel0 ha que a procurar no regime geral, mas sem olvidar 

as especificidades do mercado de valores mobili~ios. 

NBo se pode olvidar que em causa esth a divulgaqiio de informaqgo ao 

mercado que niio reflecte de forma verdadeira e apropriada a situa~tio 

financeira e reditual do BCP, precisamente pela desconforrnidade 

entre a informaqiio divulgada ao mercado e a realidade. Por seu turno, 

a diligencia exigida ao recorrente nio pode encontrar apoio na 

confian~a, mas sim na pr6pria lei, em face das suas funqaes 

profissionais e pela natureza da entidade financeira- artigo 304 no. 5 

do CdVM. 

E, sobre estas questties &nos dado a perceber na senten~a, que nada h i  

que apontar aos critkrios utilizados pelo Tribunal sobre as referidas 

matkrias. Na verdade o critkrio da exigibilidade quanto ao 
93 2 
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conhecimento sobre as normas legais que disciplinam a actividade 

especifica, ou a falta de diligencia na obtenqiio da informaqiio 

referente a essas normas regulamentadoras da actividade e o 

alheamento a essa recolha de inforrnaqiio, por quem tem especiais 

obrigaq6es e deveres Ctico-jun'dicos sobre a vida dos mercados de 

valores mobilihrios foi sobejamente ponderada e norteou a apreciaqiio 

das condutas, conduzindo a uma decisiio criteriosa e de consoniincia 

com o ensinamento da doutrina, bem expressos por Figueiredo Dias 

(jornadas de direito Criminal- CEJ. 1983) e Frederico Costa Pinto ( 

comunicaqiio apresentada ao 4". Curso de pbs graduaqiio em Direito de 

Valores Mobiliiirios- FDUL 1999). 

Ora, percorrendo a matCria de facto e confrontando com as 

disposiqaes legais aplicadas na sentenqa, facilmente encontramos os 

pressupostos legais exigidos para a verificaqiio dos ilicitos referidos na 

decisiio. 

Ainda de notar que se niio verifica nenhum err0 notbrio na apreciaqiio 

da prova no que em particular vem alegado quanto i situaqiio 

econbmica do recorrente. 

0 err0 notbrio na apreciaqiio da prova nio reside na desconfonnidade 

entre a decisiio de facto do julgador e aquela que teria sido a do 

recorrente. 

A este respeito, dos acbrdiios publicados do STJ que trataram desta 

matkria, citamos: "Se existe mera discordhcia do recorrente entre 

aquilo que o colectivo teve como provado e aquilo que o recorrente 

entende nZo ter resultado da prova produzida, niio se verifica qualquer 



dos vicios indicados no art. 410"- 2 a) e c), do CPP." (Ac. de 19.3.98, 

no BMJ 475-261). 

A situaqiio sbcio-econbmica do recorrente tem apoio na matkria de 

facto e mostra-se suficiente para a fixaqiio da medida das sanq6es 

aplicadas. 

Relativamente a outras nulidades invocadas pel0 recorrente deve 

atentar-se que o disposto no art" 118" do C.P.P. preceitua que "a 

viola~lio ou a inobservhncia das disposi~6es da lei do process0 penal 

sb determina a nulidade do act0 quando esta for expressamente 

cominada na lei". 

Quanto ti questiio da medida das coimas, tendo em conta a 

declaraqiio da prescriqiio relativamente a duas das contra-ordenaq6es 

em que o recorrente foi condenado e, nessa medida haverh que reduzir 

ambas as sanq6es aplicadas- a principal e a acess6ria. 

No caso, quanto a gravidade das contra-ordenaqties, as infiacq6es 

cometidas revestem-se de gravidade considedvel. Sobre a si tua~io 

econbrnica e, pelo que se apurou constata-se que a situaqio econbmica 

do recorrente k superior ti mkdia. 

Assim, a decisiio recorrida cumpriu os critkrios previstos nos 

artigos 18." do RGCOC, uma vez que as coimas aplicadas 

correspondem ti culpa do arguido e a gravidade dos factos. 

De igual modo, se mostra curnprido o disposto no art." 19." do 

RGCOC, quanto ii puniqio do concurso. 

Resta acrescentar, para concluir que sendo o presente recurso restrito a 

matkria de direito (artigo 75.", do Decreto-Lei n." 433182, de 27 de 

Outubro), estiio excluidas da aprecia~io deste tribunal eventuais 

alegaqees da reconente que pudessem integrar eno de julgamento 

(matkria de facto). 
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De considerar apenas a reduqiio em hnqiio da prescriqiio de duas das 

contra-ordenaqties da condenaqiio do recorrente. Assim o recorrente 

verh reduzida a sua condenaqiio as coimas aplicadas pelos factos 

praticados em 201412006 e 28/6/2007, 23/12/2007 e 611 112007, nos 

rnontantes de € 450.000,00, €150.000,00 e € 400.000,OO relativamente 

9s duas filtimas. Em c h u l o  juridic0 consideramos adequada a coima 

unitkia de € 750.000,OO. Na mesma medida se reduzindo para dois 

anos e seis meses a interdiqiio e inibiqiio fixadas. 

*********** 

0 recurso de Christopher de Beck. 

Insurge-se o recorrente contra a sentenqa por, em seu entender, a 

mesma reproduzir a decisiio administrativa. Niio C assim, como resulta 

da simples leitura do seu texto. Se coincide na rnaior parte dos pontos 

e questties apreciadas foi porque tarnbkm os recursos de impugnaqiio 

foram coincidentes com as questties colocadas na contestaqiio da 

acusaqiio administrativa. Se as posiqties tomadas na decisiio 

administrativa e na sentenqa judicial coincidem entiio serh porque as 

questaes colocadas niio ofereceram dfividas perante a doutrina e 

jurisprudencia apliciiveis, que tambkm niio divergem. 0 facto de o 

recorrente ter urn entendimento diferente daquele que foi posicionado 

na decisiio adrninistrativa e corroborado na decisiio judicial niio C 

fundarnento legal para que este tribunal de "revisiio" considere existir 

a invocada nulidade que, naturalmente tambkm carece de qualquer 

apoio legal, em face do que se acha prescrito no artigo 118 do C.P.P. 



Nem se venha argwnentar que tal significa falta da hdamentaqiio a 

que alude o artigo 97 do C.P.P. e o artigo 205 da Constituiqiio. A 

fundamentaqiio da sentenqa esth bem explicita no seu texto, observa os 

critkrios e exigencias legais como jii foi suficientemente explicado por 

n6s a quando da apreciaqiio do primeiro recurso para o qua1 

remetemos, a fim de obstar a respectiva "cbpia". 

Muita da argwnentaqiio do recorrente prende-se com a avaliaqiio da 

prova e a impugnaqiio da matkria fixada na sentenqa. Como tal 

questiio fica fora do h b i t o  deste recurso, cingimo-nos apenas aos 

vicios e nulidades da decisiio resultantes do seu texto. 

Assim, no que toca 9 invocada contradiqiio e "saltos no escuro" 

cumpre lembrar que a sentenqa niio demonstra quer na matkria fixada 

quer na fundarnentaqiio, nenhma contradiqiio. Esta sb existe se 

confi-ontarmos a decisiio com o entendimento particular express0 pelo 

recorrente. Esquece este que as provas produzidas, e foram muitas no 

caso, niio podem ser vistas de forrna isolada, descontextualizadas do 

seu todo e, A luz de regras de experiencia comum para o cidadiio 

especifico com a actividade profissional e h q i i o  reportada ao 

mercado de valores mobilihrios. 

Em termos de prova, Christopher de Beck 6 referido na sentenqa ora 

recorrida: 

Nos depoimentos em geral (ps. 562-680) e documentaqiio tida em 

conta para a prova em geral (ps. 701 - 713); 

Apreciaqiio critica geral da prova (ps. 680-690); 

Declaraq6es por si produzidas (ps. 572-576,654); 
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Depoimentos (v.g., pp. 565, 580, 586, 601, 607, 613, 626, 627, 628, 

629,632,633,634, 635,636,637,640,642,645,648,650,651,653, 

655,660,662,663,664,665,669,672); 

Apreciag50 critica da prova a si especificarnente referente (p.s 574, 

575,575,694-696); 

Factos por si praticados (ps. 306-3 14, recapitulados a ps. 10 17-1 026); 

Enquadramento juridic0 da sua atuaqiio (ps. 1026- 1033); 

SangGes aplicadas (ps. 1033-1038). 

A matkria de facto referida, niio oferece dhvidas quanto ao 

enquadramento jwidico efectuado, quer quanto aos requisites 

objectivos quer quanto aos subjectivos tipicos, nenhurn reparo 

merecendo. Nesta parte remete-se ainda para o que disskmos a 

propbsito desta quest50 no anterior recurso, que, dada a sua similitude 

se aplica integralmente aqui. ( cfi.recurso de Melo Rodrigues). 

Tambkm ja referimos nos recursos anteriores que, na nossa 

perspectiva n5o se verificam as inconstitucionalidades anunciadas. A 

interpretagiio normativa que a sentenqa fez dos factos n5o contkm 

nenhuma inconstitucinalidade, esta s6 6 vislumbrada na interpretagio 

prbpria e acadkmica que o recorrente faz numa visiio muito prbpria e 

particular que "esquece" a abundante jurisprudgncia conhecida do 

Tribunal Constitucional, que nos abstemos de enurnerar, remetendo 

para as citaqties da resposta do CMVM e do MO.P". que se d5o por 

reproduzidas. 

Sobre o principio do "in dubio pro reo". 



A presunqiio de inoc6ncia C identificada por muitos autores como 

principio in dubio pro reo, no sentido de que urn non liquet na quest80 

da prova tem de ser sempre valorado a favor do arguido. Em tal 

situaqiio, o principio politico-juridic0 da presunqiio de inocencia 

impora a absolviqiio do acusado j9 que a condenaqiio significaria a 

consagraqiio de urn bnus de prova a seu cargo, baseado na prkvia 

admissiio da sua responsabilidade, ou seja, o principio contriuio ao da 

presunqiio de inocencia." (Gerrnano Marques da Silva, in "Curso de 

Processo Penal", I, 5" ed., 2008, p. 83 e 84). 

Citando Jorge Miranda e Rui Medeiros, in "Constituiqiio Portuguesa 

Anotada", Tomo I, Coimbra Editora, 2005, p. 356, "A presunqiio de 

inocencia C tambkm uma importantissima regra sobre a apreciaqio da 

prova, identificando-se com o principio in dubio pro reo, no sentido de 

que urn non liquet na questiio da prova tem de ser sempre valorado a 

favor do arguido. A diivida sobre a culpabilidade do acusado k a raziio 

de ser do processo. 0 processo nasce porque uma diivida estsi na sua 

base e uma certeza deveria ser o seu fim. Dados, porkm, os limites do 

conhecimento hurnano, sucede fi-equentemente que a diivida inicial 

perrnanece diivida a final, malgrado o esforqo processual para a 

superar. Em tal situaqiio, o principio politico-juridic0 da presunqiio de 

inocencia impori a absolviqiio do acusado j9 que a condenaqiio 

significaria a consagraqiio de 6nus de prova a seu cargo baseado na 

prCvia presungiio da sua culpabilidade. Se a final da produqiio da 

prova permanecer algwna diivida importante e skria sobre o act0 

externo e a culpabilidade do arguido imp6e-se uma sentenqa 

absolutbria (D. 48.193 : Satius enim esse impuniturn relinqui facinus 

nocentis quam innocentem dainnare).". 

Donde se conclui que, quando o tribunal fica na diivida quanto 

ocorrihcia de determinado facto, deve dai retirar a consequencia 
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juridica que mais beneficie o arguido. Mas para que a dirvida seja 

relevante para este efeito, hi-de ser uma dhvida razoivel, m a  dhvida 

fundada em raz6es adequadas e niio qualquer dirvida (Figueiredo Dias, 

Direito Processual Penal, I, p. 205). 

Ora, n2o vislumbramos na decisiio recorrida, quer na matkria de 

facto dada como provada, quer na sua fimdamentaqiio, que, ao fazer 

estas opq6es ficticas, o tribunal recorrido tenha tido qualquer 

hesitaqgo quanto A valoraqiio da prova, tal como niio fixou qualquer 

facto que pudesse colocar em quest20 a autoria dos factos, ou seja, niio 

teve qualquer dirvida. Por outro lado, niio conhecendo este tribunal a 

matkria de facto, o principio in dubio pro reo sendo considerado pela 

doutrina largamente maior-itiria um principio estritamente atinente ao 

direito probatbrio, como tal relevante em terrnos da apreciaqiio da 

questiio de facto e niio na superaqiio de qualquer questiio suscitada em 

matkria de direito - cfr., entre outros, Cavaleiro Ferreira, Direito Penal 

Portugues, 1982, vol. 1, 1 1 1, Figueiredo Dias Direito Processual 

Penal, p. 215, Castanheira Neves, Surniirios de Processo Criminal, 

1967- 1968, p. 58 (ver, em sentido contrh-io e minorithrio, como sendo 

urn principio geral de direito (processual penal) cuja violaqiio 

conforrna uma autentica questiio-de-direito - Cfr. Medina Seiqa, Liber 

Discipulorum, p. 1420; Figueiredo Dias (Direito Processual Penal, 

1974, p. 2 17 e segs.), nHo tem, no caso, qualquer possibilidade de 

aceitaq20. 

Ainda sobre a sanqiio aplicada ao recorrente. 

Algurna raziio assiste agora ao recorrente, tendo em conta a 

declaraqiio da prescriqiio relativamente a duas das contra-ordenaq6es 



em que o recorrente foi condenado. Nessa medida haveri que reduzir 

ambas as sanqbes aplicadas- a principal e a acessbria. 

No caso, quanto ii gravidade das contra-ordenaqces, as infracq6es 

cometidas revestem-se de gravidade considerivel. Sobre a situaqiio 

econbrnica e, pelo que se apurou constata-se que a situagiio econbmica 

do recorrente k superior A mkdia. 

Assim, a decisiio recorrida cumpriu os critkrios previstos nos 

artigos 18." do RGCOC, uma vez que as coimas aplicadas 

correspondem A culpa do arguido e ii gravidade dos factos. 

De igual modo, se mostra cumprido o disposto no art." 19." do 

RGCOC, quanto ii puniqiio do concurso. 

Resta acrescentar, para concluir que sendo o presente recurso restrito a 

matkria de direito (artigo 75.", do Decreto-Lei n." 433182, de 27 de 

Outubro), estiio excluidas da apreciag iio deste tribunal eventuais 

alegagbes da recorrente que pudessem integrar erro de julgamento 

(matkria de facto). 

De considerar apenas a reduqiio em hnqiio da prescriqiio de duas das 

contra-ordena~bes. Assim o recorrente veri reduzida a sua 

condenaqzo As coimas aplicadas pelos factos praticados em 20/4/2006, 

28/6/2007 e 6/11/2007, nos montantes de € 400.000,OO e € 

100.000,00, para esta Wtima. Em ciunulo juridic0 considerarnos 

adequada a coima unithia de € 550.000,OO. Na mesma medida se 

reduzindo para dois anos a interdiqiio e inibiqzo fixadas. 

************** 

0 recurso de Antonio Castro Henriques. 
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Fazemos desde j i  notar que em apreciaqiio neste recurso niio esti a 

fase administrativa do processo, mas tiio s6 a sentenqa judicial da la. 

Instiincia, no h b i t o  restrito da matkria j i  antes assinalado, pel0 que 

todas as quest6es colocadas em relaqiio a eventual alteraqio da matkria 

de facto e da fase processual administrativa niio cabem na apreciaqiio 

deste tribunal. 

Sobre as alegadas nulidades praticadas por omissiio de pronbcia 

diremoa apenas que na sentenqa recorrida as mesmas se mostram 

devidamente tratadas como resulta da leitura das piginas 97 a 170, 

niio merecendo reparo deste tribunal, o seu tratamento. 

A "falta" de indicaqiio na sentenqa de toda a factualidade impugnada 

nos recursos dos recorrentes significa tiio s6 a sua irreleviincia para a 

questio a decidir, como j i  se deixou esclarecido no recurso anterior. 

A falta de fundamentaqiio quanto i alegada raziio de ciencia das 

testemunhas e a credibilizaqiio dos respectivos depoimentos encontra- 

se devidamente explicada e atk repetida ao longo da extensa anilise 

critica dos factos, com reporte aos documentos e depoimentos, sendo 

perfeitamente suficiente para um processo de contra-ordenagio, como 

se pode ver das piginas 562-680 e docurnentaqiio tida em conta para a 

prova em geral das ps. 701- 713, na apreciaqiio critica, geral, da prova 

-ps. 680-690, das declaraqees produzidas pel0 recorrente- ps. 576- 

579, na referencia aos depoimentos que a ele se referem (v.g., pp. 

573, 574,580, 603,606, 609,610, 612, 613, 614, 616,626, 627, 636, 

637, 645, 653, 655, 657, 659, 672), no enquadramento juridic0 da sua 

conduta- ps. 1045- 1056. 



Sobre os alegados vicios a que se refere o artigo 410-2 b) e c) damos 

por reproduzida a apreciaqiio que fizkmos nos anteriores recwsos. 

Com efeito, as invocadas contradiqces s6 existem porque os 

recorrentes discordarn da matQia de facto fixada e fazem uma 

interpretagio muito pessoal dos documentos, de forma isolada e sem 

context0 com a totalidade dos mesmos e da restante prova, 

maioritariamente documental. Niio vislumbramos as alegadas 

contradigties entre os factos provados e entre estes e a sua 

fundamentagiio. TambCm se niio verifica o alegado erro notbrio na 

apreciaqiio da prova e tambkm a matkria apwada k suficiente para o 

enquadramento objectivo e subjectivo do tipo legal a que foi 

subsumida pel0 Tribunal recorrido. A interpretagiio que o recorrente 

faz da norrna tipica em causa niio tem qualquer apoio da doutrina e da 

jwisprudencia como j9 se disse antes. 

Quanto 9 questiio da prescriqiio alguma raziio assiste ao recorrente. 

Esta prende-se assim com a quest50 da medida das coimas aplicadas e 

da sangiio acessbria. 

Portanto, e tendo em conta a declaraqiio da prescriqiio relativamente a 

duas das contra-ordenaqties em que o recorrente foi condenado, havera 

que reduzir ambas as sangces aplicadas- a principal e a acessbria. 

No caso, quanto ii gravidade das contra-ordenaqces, as infiacgties 

cometidas revestem-se de gravidade consideravel. Sobre a situaqiio 

econbmica e, pel0 que se apurou constata-se que a situaqiio econbmica 

do recorrente k superior ii mkdia. 

Assim, a decisiio recorrida cumpriu os critkrios previstos nos 

artigos 18." do RGCOC, uma vez que as coirnas aplicadas 

correspondem ii culpa do arguido e ii gravidade dos factos. 

De igual modo, se mostra cumprido o disposto no art." 19.O do 

RGCOC, quanto ii puniqiio do concurso. 
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Resta acrescentar, para concluir que sendo o presente recurso restrito a 

matkria de direito (artigo 75.", do Decreto-Lei n." 433182, de 27 de 

Outubro), estiio excluidas da apreciaqiio deste tribunal eventuais 

alega~ties da recorrente que pudessem integrar err0 de julgamento 

(matkria de facto). 

De considerar apenas a redu~iio em funqiio da prescriqiio de duas das 

contra-ordenaqaes. Assim o recorrente verb reduzida a sua 

condena~iio As coimas aplicadas pelos factos praticados em 201412006 

e 281612007, 23/12/2007 e 611 112007, nos montantes de € 150.000,OO 

e de € 50.000,OO relativamente A iiltima. Em ciunulo juridic0 

consideramos adequada a coirna unith-ia de € 150.000,OO. Na mesma 

medida se reduzindo para urn ano a interdi~iio e inibiqiio fixadas. 

0 recurso de Alipio Pereira Dias. 

Relativamente As invocadas questties interlocut6rias, remete-se o 

recorrente para o que sobre as mesmas disskmos no inicio da 

apreciaqiio dos recursos. Nio tern este tribunal que se debru~ar sobre 

qualquer apreciaqiio de decisiio niio final e de matkria de facto fora do 

iimbito da apreciaqiio das nulidades e vicios do artigo 410-2 do C.P.P. 

que possam afectar a senten~a recorrida. 

Nessa perspectiva vejamos o recurso agora em apreGo. 

Insurge-se o recorrente quanto b qualifica@o juridica que o tribunal 

fez dos factos a si imputados. 



Vejamos . 
A condenaqiio do recorrente em tres contra-ordenaq6es 6-0 a titulo de 

negligencia, conforme resulta, nomeadamente, das alus6es ao disposto 

nos artigos 15 b) do C.P., 17 no. 4 do RGCOC e 402-1 do CdVM- 

pags. 1071 a 1076 da sentenqa. 

Corn efeito, dizem respeito a tal questiio as seguintes menqoes da 

sentenqa: 

-- na pigina 327 fixou -se que o arguido praticou os factos omitindo 

o dever objectivo de cuidado; 

-- na pagina 1068 daquela peqa, escreveu-se que "ntio 6 contudo 

evidente que o arguido tivesse consci6ncia da falta de qualidade dessa 

infomqiio"; e tambkm, "Atenta a prova e os critkrios legais para a 

sua valoraqiio (artigo 127" do CPP) niio 6 possivel concluir, de forrna 

isenta de dhvidas, que o arguido conhecia efectivamente o verdadeiro 

significado e alcance de todas as operaq6es em que interveio." 

-- na piigina 1069 "A ponderaqiio conjunta de cada urn e, em especial 

de todos os factos praticados pel0 arguido, A luz dos cargos e funq8es 

que exerceu, permitem afirrnar que o mesmo actuou pel0 menos sem o 

cuidado a que, segundo as circunstincias, estava obrigado e de que era 

capaz" (arto. 1 5 b) do C.P. ex vi do art". 32 do RGCOC; 

-- a fls. 1077, na ponderaqiio da sanqiio aplicada foram considerados, 

no ponto b) "a sua conduta anterior: aprovou submeter A Assembleia- 

geral do BCP, designadamente, os docurnentos de prestaqtio de contas 

do BCP referentes aos anos de 1998 at6 2005 (respectivamente em 

23/02/1 999, 24/01/2000, 19/01/2001, 22/01/2002, 2010 112003, 

19/01/2004, 19/01/2005, 24/01/2006)", sendo que estes factos (que 

niio conduziram a acusaqtio), siio considerados na sentenqa, para alkm 

do seu valor histbrico, contribuindo para a prbpria rnedida da coima 

aplicada. 

944 
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Diz-se tarnbkm na sentenqa, que "o aqui recorrente teve intervenqiio 

na vertente imobilihia que serviu para dissimular as perdas sofridas 

pelas off-shore Cayman. 

A intervenqiio do arguido nestas operaqbes, pelos seus contornos e 

atentas (algurnas das) explicaqbes apresentadas pel0 prbprio a fls. 

17307-17353 e o desconhecimento das perdas geradas pela off-shore 

Cayman, pudesse niio ter gerado de forma inequivoca no arguido o 

dever de se informar detalhadarnente sobre as mesmas - o que 

justifica o arquivamento parcial como consta da decisiio 

administrativa, at6 ao ano de 2006 niio se identifica de forrna 

inequivoca a violaqiio do dever de cuidado que permita imputar ao 

arguido, de forrna isenta de dhvidas, as infiacqbes em causa - o que 

justifica o arquivamento parcial - uma vez que em 2000, G6is Ferreira 

(accionista do BCP) figurava (formalmente) como beneficihio das 

off-shore e estas niio haviam gerado perdas e posteriormente, no 

period0 que antecede 2006, o arguido praticou apenas urn act0 isolado 

de renovaqiio de cr6dito (em 2003) de urna sociedade off-shore que 

formalmente teria como beneficihrio urn accionista do BCP e urna 

ratificaqiio em reuniiio do Conselho de Adrninistraqiio." . . . ."Contudo, 

o mesmo niio se pode dizer que tenha sucedido a partir de 2006. 

Neste ano o arguido renovou crkditos A Sherwell (aumentado o valor 

de financiamento de € 38 milh6es para € 40,5 milh6es), A Hendry 

(aurnentando o valor de financiamento de € 52 milh6es para € 53 

milhbes) e Somerset BVI (aurnentando o valor de financiamento de 

€ 28 milhbes para € 28,5 milhbes). 



Posteriormente, no decurso dos anos de 2006 e 2007 o arguido, teve, 

ainda, intervenqiio relevante no h b i t o  da cessio dos crkditos que o 

BCP detinha sobre as off-shore Hendry, Somerset (BVI), Shenvell a 

entidades externas ao BCP (Intnun Justitia Debt Finance, A.G. e 

Branimo) por valores residuais. 

Nesta situaqio o arguido n5o teve, pelo menos, o cuidado que lhe 

era exigivel, e de que era capaz, tendo violado o dever de se 

informar devidamente sobre a verdadeira natureza destas off- 

shore e o seu adequado tratamento contabilistico atento apos ter 

renovado os crkditos relativos As off-shore Gbis Ferreira e aumentado 

o seu valor de financiamento em 2006, conhecendo as perdas 

acumuladas por estas e a ausencia de garantias associadas aos 

referidos crkditos, cedeu os crkditos sobre a Hendry a entidades 

externa ao grupo em 2006 (reconhecendo a perda) mas s6 o fez 

relativamente i s  off-shore Somerset (BVI) e Sherwell em 2007 (o que 

tern consequencias contabilisticas)." 

Ora, na perspectiva acabada de delinear, constante da sentenqa, desde 

logo se nos afigura questionar se seria possivel exigir ao recorrente, 

que nio teve intervenqiio directa na preparaqiio e elaboraqio das 

contas, bem como no comunicado de Dezembro de 2007, que antes da 

respcctiva aprovaqio, analisasse e confrontasse todos os documentos 

que permitissem a reconstituiqio integral das operaq6es subjacentes 

atk i constituiq60 das off-shore em causa, o que ocorreu em 1996, 

quando ainda n60 exercia funq6es no BCP. Depois, tarnbkm, 

depreendendo-se da matkria fixada que o recorrente n6o teve 

interven~iio directa nos negbcios e desconhecia as intenq6es 

simulatbrias praticadas antes por outros administradores, como 

poderia exigir-se-lhe que n6o confiasse na qualidade das informaq6es 
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prestadas ao mercado de valores, se nada lhe indicava e desconhecia a 

existzncia de comportamentos ilicitos. 

Parece-nos ser de concluir que o recorrente tern raziio quando refere: 

"... era o Centro Corporativo que assegurava a redacgiio dos 

docurnentos de prestaqiio de contas do Grupo BCP. 0 Recorrente 

nunca deteve o pelouro do Centro Corporativo, nomeadamente, a 

Contabilidade e a DRI, corno tal, nunca elaborou os documentos de 

prestagiio de contas ou outra informagiio financeira do BCP. 

Atk porque, recorde-se, de acordo com a Sentenga, a actuagiio dolosa 

dos restantes arguidos 6 muito anterior i intervengiio do Recorrente, 

tendo-se reflectido logo na inverdade das contas de exercicios 

anteriores (contas de 2003, 2004 e 2005, em relagiio i s  quais o 

Recorrente foi absolvido), representando as contas de 2006, as contas 

do 3" trimestre e o comunicado de 2007, uma simples continuagiio 

dessa actuagiio dolosa, portanto, sem qualquer contributo causal do 

Recorrente." 

E que, em boa verdade, o dever objectivo de cuidado, que a sentenga 

da la. Instiincia analisa de algum mod0 genCrico ou mesmo abstracto, 

tem de ser aferido nas circunstiincias do caso. Ora atento o 

circunstancialisrno fixado niio poderia o tribunal ter ido tiio longe no 

que era exigivel ao arguido; isto C, niio era possivel pedir-lhe que 

excluisse a confianga nos 6rgiios de gestiio e contabilidade do Banco, 

obrigando-se a prever ou a evitar as condutas dolosas dos restantes 

adrninistradores nas suas actividades negociais, que desconhecia e 

erarn anteriores ao inicio das suas fung6es. 



Assim procedendo, o tribunal niio concluiu adequadamente a 

apreciaqiio juridica dos factos, que, a nosso ver afastam niio sb a 

intenqiio dolosa do arguido, como a sua actuaqiio negligente. 0 que 

implica a falta do elemento subjectivo tipico do ilicito porque vinha 

acusado e a consequente absolviqio das infracq6es por que foi 

condenado. Niio s6 o principio da confianqa na administraqiio, como o 

desconhecimento dos negbcios anteriores ao inicio das suas h q t i e s  

siio factos que contrariarn todo o dever objectivo de cuidado que 

eventualmente lhe assistisse na verificaqiio da qualidade da 

informaqio que era enviada ao mercado de valores mobilihios. 

A nosso ver, a conclusiio do Tribunal sobre a sua conduta niio dolosa, 

nos termos em que foi justificada na sentenqa, imptie que se niio 

pudesse considerar a actuaqiio do recorrente ainda a titulo de 

negligencia, atentos os bdarnentos genkricos, niio concretizados em 

termos de facto. Niio bastava dizer que se lhe impunha o dever 

objectivo de informaqiio devido hs suas funq6es, mas era necesshio 

que as condigties que rodearam a prhtica dos factos permitissem que o 

recorrente pudesse e devesse ter actuado de forma a evitar a prestaqiio 

das informaq6es ao mercado de forma niio verdadeira e apropriada da 

situaqiio financeira e reditual da Instituiqiio financeira, do BCP. 

Temos assim que, no caso do recorrente se verifica a falta em 

concreto, dos factos integrantes do elemento subjectivo tipico da 

contra-ordenaqiio, a impor a sua absolviqio. 

Assim se concluindo, consideramos infitil a apreciaqiio das restantes 

quest6es colocadas neste recurso. 

**************** 
0 recurso de Paulo Teixeira Pinto. 
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Sobre os recwsos interlocut6rios remete-se para o que foi dito na parte 

inicial da apreciaqiio dos recwsos. 

Relativamente i s  questties suscitadas sobre a prbpria decisiio 

adrninistrativa, (alegaqces que respeitam i acusaqio e defesa na fase 

adrnnistrativa), repete-se o que tambkm ja se afirmou antes, notando- 

se que o presente recurso se restringe A apreciaqiio da decisio da 

la.Instincia e apenas A matkria de direito e de facto na amplitude da 

apreciaqiio das nulidades e vicios do artigo 410- 2 do C.P.P. 

resultantes do pr6prio texto da decisiio recorrida e nio mais que isso. 

Assim, no que respeita ao recwso do recorrente Teixeira Pinto cumpre 

desde logo anotar que o recorrente esta equivocado quando se refere 

ao presente processo como de "grande complexidade", a exigir 

especiais deveres de fundamentaqiio da decisio. 0 processo nio k 

complexo, a litigiincia exacerbada dos seus intervenientes k que se 

tornou complexa. Com efeito, estamos perante urn processo de contra- 

ordenaqio, e, no caso das contra-ordenaqces, a jurisprud6ncia tem 

entendido que as exigencias da fundamentaqiio podem ser menos 

rigorosas conforme o sentido expresso, a titulo exemplificativo, no 

Acbrdio da Relaqio de Coimbra, de 21312011- acessivel em 

dgsi.pt: 'lquela fundamentaqclb, tal como k estabelecida no art0 589 

do Regime Geral das Contra-Ordenaq6a e Coimas, serd suficiente 

desde que se justifiquem as raz6es pelas quais k aplicada esta ou 

aquela sanqio ao arguido, de mod0 que este, lendo a decisio, se 

possa aperceber, de acordo com os critkrios de normalidade de 

entendimento, das raz6es pelas quais k condenado e, 

consequentemente, possa impugnar tais fundarnentos" . 



TambCm o Prof. Eduardo Correia ("Direito penal e de mera ordenagiio- 

social"- Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, n." XLIX, 1973, p. 268) nos ensinou que "a contra- 

ordenagiio k um aliud que se diferencia qualitativamente do crime na 

medida em que o respectivo ilicito e as reacgces que Ihe cabem niio 

siio directamente fundamentiveis num plano ktico-jwidico, niio 

estando, portanto, sujeitas aos principios e corolirios do direito 

criminal". 

Neste entendimento, e, no caso, quando na pigina 714 a sentenga 

inicia o charnado enquadramento juridico-penal, vemos que k ali que 

se vai fazendo o exame critic0 das provas, numa sequencia lbgica que, 

claramente nos faz perceber o percurso cognitive e lbgico percorrido 

pel0 julgador para formar a sua convicgiio. Ali estio devidamente 

explicitados os motivos pelos quais foram valorados positivamente 

determinadas provas, sendo perfeitamente inteligivel o itinerh-io 

cognoscitivo que conduziu $ convicgiio alcangada pel0 julgador. 

Niio 6 de esquecer que, no caso, a prova documental k de tal forma 

simples e expressiva que, por si sb fundamentaria a prbpria convicgiio 

do Tribunal. E, nesta vertente nZo poderh exigir-se ao Tribunal que, 

proceda individualrnente $ anhlise dos milhares de documentos que 

integram o elenco probatbrio. Ainda assim, o Tribunal, conseguiu uma 

expressiva anilise que concretizou na referencia que faz aos 

documentos, que, como n o t h o s  "falam" por si. 

A diferente estrutura da exposigiio da fwzdamentagiio, nomeadamente 

na apreciagiio critica das provas foi mesmo, a nosso ver, bastante mais 

favorivel a uma clara compreensiio da matkria e da prbpria convicgio 

do julgador, do que aquela metodologia tradicional que a ser usada 

acabaria por ser repetitiva na parte da apreciagiio e qualificagiio 

juridica. 
950 
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A sentenqa nio padece pois, da alegada ininteligibilidade na 

fundamentaqio, a qua1 se mostra clara, objectiva e suficiente. 

De igual modo, nio padece das apontadas orniss6es, nulidades e 

inconstitucionalidades. 

Basta a leitura atenta das piginas 97 a 208 da sentenqa para se 

perceber do tratamento das vhrias quest6es incidentais suscitadas 

pelos recorrentes: desde a questio dos pedidos de conexio de 

processos As diversas inconstitucionalidades, passando pela alegada 

imparcialidade da CMVM, pelos vicios da prova, vicios da acusaqio, 

da violaqio do direito de defesa, da insuficiencia da imputaqio 

objectiva e subjectiva, da violaqio do direito ii incriminaqiio etc. etc., 

todas as questBes se mostram tratadas na sentenqa. Naturalmente nio 

no sentido pretendido pel0 recorrente, mas na versio objectiva, legal 

e imparcial do julgador. 

Nesta parte, nada mais h i  a crescentar ii leitura das paginas 

mencionadas. 

Invoca ainda o recorrente que alegou determinados factos na sua 

defesa, os quais se niio mostram referidos na rnatkria fixada. 

Naturalmente que a fixaqio da matkria de facto nio tem que reportar 

toda a factualidade trazida ao process0 pelos seus intervenientes, mas 

t io s6 aquela que se mostrar relevante para a decisio, na sua versio 

positiva. Nos factos niio provados cabem nio s6 aqueles cuja prova foi 

no sentido negativo, como aqueles que se consideram irrelevantes para 

o tema em discuss50 ou simplesmente sio conceitos, conclus6es ou 

matkria de direito. 
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Alias a omissiio de pronhcia s6 existe sobre as mat6rias cujo 

conhecimento a lei imponha ao juiz que aprecie e tome decisiio se 

reputadas como essenciais para a descoberta da verdade (art". 120 no. 

2 d) do C.P.P.), sern embargo de poderem ser aduzidas pelos 

intervenientes processuais ou de conhecimento oficioso do Tribunal. 

E, tambCm niio 6 o facto de a sentenqa ter reproduzido grande parte da 

decisiio adrninistrativa entiio recorrida, que faz dela nula. Nenhurna 

norma processual aceita tal entendimento. Alias nas mathias em 

causa, dificil seria dizer de outro rnodo, mantendo a decisiio j9 

expressa pela CMVM, como aconteceu. 

E, niio podemos esquecer o que vem preceituado no artigo 1 18-1 do 

C.P.P. "a violaciio ou a inobsewdncia das disposi~5es da lei do process0 penal 

s6 determinu a nulidade do acto quando esta for expressamente cominada na 

lei". E, na perspectiva de que, como direito subsidiilrio seril aplichvel ao regime 

das contra-ordenaqaes, pois, que a quest30 nZo 6 t3o Uquida assim. 

Assim se concluindo pela improcedencia das invocadas nulidades 

cominadas nas alineas do artigo 379 do C.P.P. 

Em relaqiio Zi quest50 da falta de indicaqiio das provas da matkria 

irnputada ao recorrente, vemos na decisiio irnpugnada que o recorrente 

Teixeira Pinto C referido na sentenqa ora recorrida, em relaqiio aos 

seguintes aspectos: 

Depoimentos em geral (ps. 562-680) e documentaqfio tida em conta 

para a prova em geral (ps. 701-713); 

ApreciagHo critica geral da prova (ps. 680-690); 

Declarag6es por ele produzidas (ps. 589-591); 

Depoimentos que a ele se referem (v.g., pp. 583, 609, 612, 623, 630, 

633,644,650,664); 

ApreciagHo critica da prova a si especificamente (ps. 698-699); 

Factos por si praticados (ps. 327-332, recapitulados a ps. 1081-1086); 
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Enquadramento juridic0 da sua atuaqiio (ps. 1086-1094); 

Sanq6es aplicadas (ps. 1094-1098). 

Ainda quanto ao elemento subjectivo, cujo tratamento na 

decisiio, o recorrente impugna, vejamos o que consta da sentenqa: 

Com efeito, o arguido: 

(i) tinha conhecimento, desde 08/01/2004, de que o BCP, atentas as 

determinaqiies emanadas pel0 Banco de Portugal, tinha em curso '>lanos de 

regularizaqiio " especijicos relativos a acqiies prbprias recebidas em garantia 

e crkditos concedidos a sociedades domiciliadas em centros off-shore fls. 

13588-1 3589, 13590, carta enviada pel0 arguido Filipe Pinhal ao Governador 

do Banco de Portugal a fls. 15638) 

(ii) sabia da existZncia, ainda que eventualmente de forma fragmentada e 

dijitsa, de 17 o f fhore  Cayman e de que as mesmas haviam gerado 

responsabilidades de crkdito junto do BCP uma vez que: 

- a 04/12/2002, certificou os poderes conferidos pelos arguidos Filipe 

Pinhal e Antbnio Rodrigues a Filipe Abecasis que lhe haviam sido 

conferidos pelas 17 off-shore Cayman figurando as designaq6es das 17 off- 

shore no documento) -fls. 3326v, 3299~)  5313 e 9892 

- sabendo que o ABN havia adquirido uma participaqiio qualificada de 

quase 5% no BCP - como o prbprio BCP havia divulgado ao mercado fls. 

6244-6246) - a 15/12/2003, emitiu, ((carla de confortou do BCP ao ABN 2 

qua1 o arguido anexa niio sb a garantia emitida pel0 BCP mas tambkm o 

contrato celebrado entre o ABN, as 17 ofjlhore Cayman, a Servitrust 

(intitulado "Sale and Purchase Agreement '7 fls. 9808). Sendo certo: 

- a 30/12/2003 foi remetido para seu conhecimento um e-mail (definido pel0 

emissor como confidential, urgente e de alta importcincia) enviado por 

Miguel Magalhies Duarte a Helena Soares Carneiro (da sucursal de 

Cayman do BCP) de que consta a dexignaqa"~ das 17 offshore Cayman, os 



saldos e responsabilidades por estas assumidas junto do BCP e a sua 

transfergncia para Frederico Moreira Rato, Jodo Bernardino Gomes e 

Ilidio Duarte Monteiro. 0 e-mail k express0 em referir a necessidade de no 

prdprio dia se proceder - fls. 13626- 1362 7: 

- d realizacdo de transfergncias, por utilizacdo dos limites aprovados 

ainda disponiveis, com data de 30/12/2003, das contas das 17 off-shore 

Cayman para as contas das respectivas sub-holdings (Geafield, 

Meadowcroft, Osterdal, Daman); 

- d transfergncia de responsabilidades das 17 off-shore Cayman para 

as contas individuais de Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e Jodo 

Bernardino Gomes e 

- ao encerramento das contas das 17 off-shore Cayman (atk 

31/12/2003) e mantendo-se as contas de titulos que as 17 off-shore 

Cayman detinham. 

(iii) a 13/04/2004 secretariou a reunido do Conselho de Administraqdo 

do BCP e, por instruqdo do arguido Antdnio Rodrigues, aditou ci acta por si 

redigida a decisdo de ratificar a alienapio ci Townsend da totalidade do 

capital social da CI, por € 26.136.371,60, em simultaneo com a assunca'o por 

aquela sociedade da totalidade do saldo devedor de outras entidades 

(Frederico Moreira Rato, Joa'o Bernardino Gomes e Ilidio Duarte Monteiro) 

no montante de € 593.697.585,63 fls. 2688 e 13565, autos de declarac6es a 

f l ~ .  23134-23138,23566-23570,21455 - 21456. 

0 arguido ndo podia deixar de relacionar o conterido desta acta com o 

e-mail de 30/12/2003 uma vez que, em ambos os documentos, estiio em causa 

alegadas responsabilidade de crkdito de Frederico Moreira Rato, Jodo 

Bernardino Gomes e Ilidio Duarte Monteiro perante o BCP. 

0 conhecimento destes factos no seu conjunlo seria motivo suficiente 

para que um Presidente do Conselho de Administracdo de urn banco se 

inteirasse devidamente sobre a situaqdo destas sociedades of-shore Cayman, a 

sua exposiqio credilicia face ao BCP e o relacionamento do banco com a 

Townsend e a CI. 
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Se o tivesse feito ter-se-ia apercebido que as operaqdes relativas ci 

vertente imobilidria (maxime a ((Baia de Luanda))) visavam dissimular as 

perdas sofridas pelas of-shore Cayman e que, por isso, a infonnaqcio 

financeira por si aprovada nclo dava uma imagem fie1 e verdadeira da situaqiio 

em causa. 

Reforqa a exigibilidade de uma conduta mais diligente na obtenqiio da 

infonnaqclo necessdria para o efeito o facto de, cumulativamente: 

(ii) Em 2005, enquanto Presidente do Conselho de Administra~cio do 

BCP, tomou pleno conhecimento do crkdito no montante de € 600.181.334,67 

concedido ci EA, e dos temos e condiqdes neste estabelecidos - uma vez que 

foi alertado pelo auditor extemo para o risco desta exposiqcio crediticia (auto 

de declaraqdes de Viror Ribeirinho afls. 23360. 

Estefinanciamento de mais de 6' 600 rnilhaes, concedido pelo BCP ci EA, 

era titulado por um contrato que consistia nurna simples carta endere~ada a 

EA, que nem sequer exigia a fonnalizaqiio de quaisquer garantias reais 

prkvias por parte da sociedade devedora (contrato a fls. 2527-2528, 1241 4- 

1241 6) - ao arrepio dos procedimentos bancdrios (e de prudgncia). 

Ademais, a EA niio tinha condiqdes para per si fazer face ao sewiqo da 

divida (auto de declaraqdes do arguido Antdnio Castro Henriques afls. 21 461 

e auto de declaraqdes de Joaquim Miguel Paupkrio a fls. 23713-23 71 4), sendo, 

pelo menos, esse o motivo do alerta do auditor. 

Em face de (i) (mais este) alerta do auditor e (ii) atentos os termos e 

condiqdes do contrato de cr&dito estabelecido com a EA, um Presidente do 

Conselho de Administraqiio de um banco, pmdente e diligente, tinha motivo 

mais do que suficiente para se informar sobre a verdadeira natureza do 

financiamento concedido ci EA. 

Acresce que o arguido jd dispunha de vdrios sinafi de alerta anteriores a 

este facto (como se viu) que o obrigavam a um dever de diliggncia 

intensificado. 
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Se o tivesse feito, o arguido teria concluido que as operaqdes realizadas 

na vertente imobilidria dissimulavam as perdas sopidas e ndo reveladas 

sofridas pelas ofl-shore Cayman. 

Neste contexto, os factos demonstram que, em 2005, o BCP, face d 

elevada exposiqiio crediticia da EA, apenas apurou da necessidade de 

constituir uma provisiio de € 85.000.000, valor manifestamente insuficiente - 

como se confirma, desde logo, pela cowecqa'o posterior cis contas referentes a 

31/12/2007, no valor de € 300 milhdes, operada pelo BCP fls. 12588 e auto de 

declaraqdes Vitor Ribeirinho a fls. 23360 e fls. 8189-8190, 8057-8277). 

Ao niio obter informaqiio necesstiria e rigorosa para a exacta 

compreensiio do signijicado dos negbcios e operaqdes em causa e, em 

consequ6ncia, ao niio promover quanto a tais factos o tratamento 

contabilistico adequado, o arguido violou os deveres de cuidado a que estava 

obrigado e que podia cumprir. 

Caso tivesse adoptado o cuidado exigido pelo cargo que desempenhava, 

atentas as vtirias circunstcincias concretas acima descritas, o arguido podia ter 

evitado aprovar os documentos de presta~iio de contas do BCP referentes aos 

anos de 2005 e 2006 em violaqio ao disposto no artigo 7" do Cd VM, ou seja, 

documentos que niio reflectiam de forma verdadeira e apropriada a situaqiio 

patrimonial e$nanceira do BCP. 

0 arguido nio agiu com o cuidado a que, segundo as circunstcincias, 

estava obrigado e era capaz no que respeita d aprovaqa'o dos documentos de 

prestaqa'o de contas referentes aos anos de 2005 e 2006. 

Na'o hti elementos que excluam a ilicitude ou a culpabilidade do 

arguido." 

Ora, esta explanapiio mostra-se clara e objectiva e, nil0 nos 

merece mais nenhuma observaqiio pois seria redundante por 

repetitiva. 

A questiio do concurso das infi-acqiioes. 

A semelhanpa do que acontece nos ilicitos de natureza penal, tambem 

nas contra-ordenaq6es se exige que protejarn o mesmo bem juridico, 
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sejarn executados por forma essencialmente homogknea e no quadro 

de solicitaqiio de uma mesma situaqiio exterior que diminua 

consideravelmente a culpa do agente. 

A norma do artigo 30°, n02 do C.P. vai buscar o seu fundamento ii 

diminuiqiio consideriivel da culpa do agente em virtude da facilidade 

criada por determinadas circunstiincias exteriores para a pritica de 

novos actos da mesma natureza. 

0 quadro da solicitaqiio de urna mesma situaqiio exterior sb releva 

nos termos do n02 do artigo 30' do CP se for de um grau consideriivel, 

a ponto de facilitar a acqiio de tal mod0 que constitua quase que urn 

estimulo, face ao sucesso anterior, para a repetiqiio da actividade 

criminosa, e tornando por isso cada vez menos exigivel ao agente que 

se comporte de mod0 diferente, de acordo com o direito. 

No caso, desde logo se verifica que niio foram executadas num quadro 

de solicitaqiio de uma mesma situaqiio exterior que diminua 

consideravelrnente a culpa do agente. Nenhuma circunstiincia exbgena 

contribuiu para a facilidade da continuaqiio, de mod0 a poder dizer-se 

da diminuiqiio da sua culpa. Na situaqiio em concreto, a questiio 

mostra-se bem analisada na sentenqa, como se depreende da leitura do 

que consta das piiginas 848 a 851 da mesma, em cujos fundamentos 

revemos o nosso entendimento sobre o caso em concreto e, por isso 

para ai se remete. 



Conclui-se assim de todo o exposto que o recurso niio merece 

provimento, mostrando-se a decisio recorrida sem nulidades ou vicios 

de que cumpra conhecer esta instiincia. 

Niio se mostra verificada a prescriqio relativamente as contra- 

ordenaqties em que foi condenado o recorrente Teixeira Pinto. 

0 Recurso de Miguel Magalhiies Duarte. 

Insurge-se este recorrente contra a sentenqa, considerando que a 

mesma padece de nulidade por falta de fundamentaqiio no exarne 

critic0 das provas; de insuficiencia quanto aos elementos subjectivos, 

nomeadarnente da figura da cumplicidade, da situaqiio economics e de 

outros elementos objectivos do tip0 legal porque foi condenado. 

Da leitura do texto da sentenqa podemos concluir que o recorrente 

Magalhiies Duarte 6 referido na sentenqa: 

Quanto a prova nas ps. 562-680,701- 7 13; 

Na apreciaqiio critica geral da prova, nas ps. 680-690 e 699 a 700; 

Nas declaraq6es por ele produzidas -ps. 593-600,660-66 1 ; 

Nos depoimentos mencionados nas ps. 579, 580, 581, 582, 584, 585, 

586, 611, 613, 614, 620, 622, 625, 630, 634, 641, 642, 643, 654, 

660,668,672; 

Nos factos fixados-ps.. 332-339 e 1098-1 105; 

No enquadramento juridic0 da sua actuagio, nas ps. 1 105- 1 1 12; 

Nas sanq6es aplicadas-ps. 1 1 12-1 1 16. 

Vejarnos agora, em detalhe a parte da sentenqa que procedeu i anhlise 

dos factos provados e ao seu enquadramento legal: 

"0 arguido Miguel Pedro Loureneo Magalhiies Duarte (tambtm 

nomeado como Miguel MagalhZes Duarte) assumiu o seguinte cargo no BCP: 
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- entre 21/06/2001 e 16/09/2007, dirigiu a DRI e exercia funqces de 

representante para as relaclies com o mercado - fls. 8287v, 8295, 8301, 

8295v, 8313, 8320, 8326, 8333, 8344, 12443, 12448, 12449, 11277, 12451, 

auto de declaraqces de Ana Sofia Costa Raposo Preto afls. 22225 e auto de 

declaraqces de Miguel Magalhies Duarie afls. 21 758. 

A Direcqiio de Relaqces com os Investidores era uma unidade orgdnica do 

BCP gue: 

a) dava parecer sobre cridito concedido a sociedades offshore, incluindo 

o colaferal dos mesmos - fls. 16023-16072 e 17829-17838, auto de 

declaraqces de Esteves de Oliveira fls. 22290 a 22291, auto de 

declaraqces de Esteves Oliveira a fls. 22296, auto de declaraqees de 

Carlos Costa a n .  24000, 24009 

b) adguiria acqces para off-shore na sequincia de uma indicaqio, em 

regra, verbal da Sewitrust quanto d constituiqio das sociedades, e da 

Adminisiraqio do BCP quanto d exist2ncia de investidores inieressados 

em criar uma posiqiio - fls. 11 290 

c) exercia os mandatos em relaqio ds off shore Shenuell, Hendry e 

Sevendale fls. 1621 9- 16225), sociedades que haviam sido constituidas 

em Janeiro de 1997 com a iniewenqio da Sewitrust fls. 6350) 

d) era a DM que dava as ordens ao DENR (Direcqio de Empresas Ncio 

Residentes) para as operaqces sobre off shore Gbis Ferreira (auto de 

declaraqces de Gomes da Costa a fls. 23972) 

e) ao longo dos anos a DRI teve vcirios colaboradores, incluindo o seu 

director. 

A DRI inteweio nos seguintes factos, abrangendo o period0 em que o 

arguido Miguel Magalhies Duarte era o seu director, relativos ds offshore que 

estavam sob sua gestio: 



a) o BCP, entre 1999 e 2004, utilizou como veiculos do prdprio Banco 

sociedades sedeadas em Cayman Islands (doravante, Omhore 

Cayman) 

b) o BCP utilizou tambim como veiculos do prdprio Banco sociedades 

que foram incorporadas, entre 25/11/1996 e 26/07/2004, em jurisdi~6es 

o f f  hore (designadas por ofl-sh ore Gdis Ferreira). 

Relativamente 2s off shore Goes Ferreira geridas pela DRI verificaram-se 

os seguintes factos: 

b) a Hendry (International) Limited (doravante, Hendry): 

i. por despacho de 27/03/2002 viu aprovada a diminui~iio da linha de 

descoberto concedida d Hendry de € 91 milh6es para € 67,7 

milhiies. 0 s  despachos de 3 1/07/2002, 27/09/2002, 26/03/2003 

aumentaram o limite para € 68,7 milhdes, € 69,5 milh6es e € 75 

milhiies respectivamente. Posteriomente o limite foi reduzido para € 

72 milh6es @or despacho de 17/09/2003), € 55 milh6es (despacho 

de 11/10/2004) e € 52 milh6es (despacho de 3 1/12/2004), tendo este 

liltimo sido renovado por despacho de 26/09/2005 

ii. a 26/09/2003 celebrou com o BCP um contrato de descoberto 

banccirio ("overdraft facilty '7 que a 3 1/07/2006 atingia € 

51.832.280.73 

iii. celebrou a 26/09/2003 com o BCP um contrato de descoberto 

banccirio no valor de € 91 milhdes (renovando o crddito) 

iv. celebrou, a 31/07/2006, com o BCP e com o BCP Bank & Trust 

Company, Ltd. um Credit Assignment Agreement nos termos do qual 

o BCP cede ao BCP Bank & Trust Company, Ltd. crdditos devidos 

pela Hendry que atingem € 51.832.280,73 

v. celebrou, a 16/08/2006, com o BCP Bank & Trust Company, Ltd. e 

com o BCP um Credit Assignment Agreement nos termos do qual o 

BCP Bank & Trust Company, Ltd. cede ao BCP (que aceita) crdditos 

devidos pela Hendry que atingem €51.959.236,00 

vi. emitiu, a 16/08/2006, procuraqa"~ ao BCP para em seu nome 

praticar todos os actos necesscirios d subscricb, aquisiciio, 

transmissiio e resgate de valores mobilicirios, podendo assegurar a 
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representaqiio do mandatcirio em Assembleia Gerais de Sociedades 

de que o mesmo seja accionista, bem como celebrar negdcios 

consigo mesmo, em representaqiio do mandatcirio, e substabelecer 

em entidade idhnea os poderes que lhe siio conferidos 

vii. solicitou ao BCP uma renovaqiio da facilidade de crbdito, passando 

o montante mutuado de € 52.000.000para € 53.000.000 - o que foi 

despachado favoravelmente a 08/09/2006 

viii. os crbditos do BCP sobre a Hendry, no montante de t? 

52.873.801,53, foram cedidos pelo BCP d Intrum Justitia Debt 

Finance, A GI a 30/11/2006, pelo preqo global de € 622.000,OO 

ix. a 29/12/2006 a Intrum Justitia Debt Finance, A.G. emite recibo de 

quitaqiio d Hendry no valor de t? 660.000,OO 

x. o valor pago d Intrum Justitia Debt Finance, A.G. acawetou um 

agravamento do descoberto bancbrio em divida ao BCP 

c) a Sherwell International Limited (doravante, Shenuell): 

i. solicita ao BCP a diminuiqiio do limite a descoberto para € 

48.600.000 - o que b aceite pel0 BCP a 27/03/2002 

ii. solicita ao BCP o aumento do limite a descoberto para € 

49.600.000 - o que b aceitepelo BCP a 31/07/2002 

iii. solicitou ao BCP, a 28/01/2003, a renova~iio e aumento do limite 

de cridito para € 5 1 milh6es 

iv. solicitou ao BCP a renovaqiio do cridito de € 51 milh6es - o que 

foi despachado favoravelmente a 30/01/2003 

v. solicitou ao BCP, a 18/08/2003, a renovaqclo do crkdilo de € 51 

rni2ho"es - o que foi aceite pel0 BCP 

vi. renovou o crbdito, junto do BCP, a 21/08/2003 

vii. celebrou a 26/09/2003, com o BCP, um contrato de descoberto 

bancario no valor de € 100 milhces (renovando o crbdito) 



viii. solicitou ao BCP a renovaqiio do crkdito de € 51 milh6es 

(aumentando o limite para € 52,5 milh6es) - o que foi despachado 

favoravelmente a 19/01/2004 

ix. solicitou a diminuiqiio do limite a descoberto para €38  milh6es - o 

que foi despachado favoravelmente a 31/12/2004 

x. solicitou a renovaqiio do crkdito de € 38 milh6es - o que foi 

despachado favoravelmente a 29/0 7/2 005 

xi. solicitou a renovaqiio e aumento do limite de crtdito para € 

40.500.000 - o que foi despachado favoravelmente a 11/07/2006 

xii. celebrou, a 31/07/2006, com o BCP Bank & Trust Company, Ltd. e 

com o BCP um Credit Assignment Agreement nos termos do qual o 

BCP cede ao BCP Bank & Trust Company, Ltd. crtditos devidos 

pela Sherwell 

xiii. celebrou, a 16/08/2006, com o BCP Bank & Trust Company, Ltd. e 

com o BCP um Credit Assignment Agreement nos termos do qual o 

BCP Bank & Trust Company, Ltd. cede ao BCP crtditos devidos 

pela Sherwell que atingem € 38.3 77.638,87 

xiv. os crkditos do BCP sobre a Sherwell, no montante de € 

41.228.312,08, foram cedidos pelo BCP h Branimo - Promoqiio 

Imobilidria, Unipessoal, Lda., a 31/07/2007, pelo preqo global de 

€ 460.000,OO 

xv. a 24/08/2007 a Branimo - Promoqiio Imobiliciria, Unipessoal, Lda. 

emite recibo de quitaqiio ci Shenvell no valor de €500.000,00 

xvi. o valor pago h Branimo - Promoqiio Imobiliciria, Unipessoal, Lda. 

acarretou um agravamento do descoberto banccirio em divida ao 

BCP 

d) a Sevendale Investments (7nterna tional) Limited (doravante, 

Sevendale) que em Novembro de 2001 tinha o montante a descoberlo 

superior h linha de crkdito aprovado, pelo que o BCP ratificou 

superiormente esta situaqiio, aprovando o aumento do limite de 

descoberto para € 99,2 milhces: 
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i. solicitou o aumento do limite de descoberto para € 105 milh6es - o 

que foi decidido a 03/02/2003 

ii. a 22/07/2003 o BCP renovou o crkdito de € 105 milh6es 

iii. celebrou a 29/07/2003 com o BCP um contrato de descoberto 

bancririo no valor de € 96 milh6es (renovando o crkdito) 

iv. renovou o crkdito de € 105 milh6es, junto do BCP, a 19/01/2004 

v. promoveu a constitui~iio das sociedades: Flepo Group Limited (a 

24/02/2004) e Townsend Associates Corporation (a 03/03/2004) 

vi. en tre 29/11/2004 e 21/12/2004, a Sevendale recebeu das off-shore 

Cayman um total de € 125.577,672,32 (que correspondem ao 

produto da venda das Notes e d transfergncia de saldos posilivos 

das off-shore Cayman) 

vii. a 28/12/2004 a Sevendale transferiu € 1,6 milh6es para a 

Sherwell, € 2,l milh6es para a Hendry, € 1.237.324,22 para a 

Somerset RVI el a 29/12/2004, € 41,7 milhdes para a Townsend 

(num total de € 46.63 7.324,22) 

viii. foiextinta a 03/01/2005 

e) os crkditos do BCP: 

i. sobre a Somerset (BVI), no montante de € 28.784.407,06, foram 

cedidos pelo BCP d Intrum Justitia Debt Finance, A.G., a 

28/02/2007, pelo preqo global de € 320.000 - fls. 70v, 72-76 

ii. sobre a Hendry, no montante de € 52.873.801,53, foram cedidos 

pelo BCP d Intrum Justitia Debt Finance, AG, a 30/11/2006, pelo 

preco global de € 622.000 - fls. 141-1 44 

iii. sobre a Sherwell, no montante de € 41.228.312,08, foram cedidos 

pelo BCP h Branimo - Promop50 Imobilidria, Unipessoal, Lda., a 

31/07/2007, pelo p r e ~ o  global de € 460.000 - fls. 258-262. 



No dmbito das suasJirn~6e.s como Director da DRI, o arguido Miguel 

Magalhdes Duarie teve acesso a informa~do relevante e praticou os seguintes 

factos: 

a) dava indica~o'es sobre a renova~do dos crkditos para as offshore, que 

a DI posteriormente tramitava burocraticamente - auto de declara~aes 

de Carlos Frias a fls. 23697, auto de declara~6es de Gomes da Costa a 

fls. 23973-23974, 23978, 23980, 23981, 2386, auto de declara~o'es de 

Lopes Raimundo a fls. 24045-24046, 24047, 24050, 24059, 24063- 

24064 

b) dava as ordens h DENR para as opera~6es sobre of-shore Gdis 

Feweira - auto de declara~aes de Gomes da Costa afls. 23972 

c) foi informado em 2001 das preocupa~des manifestadas pela sucursal 

Cayman em rela~iio aos UBOs das 17 off shore Cayman - auto de 

declara~6es de Helena Soares Carneiro a fls. 24072 

d) a 26/03/2002 comunicou h CiWM factos relativos h conta de custddia 

(jumbo) titulada pela sucursal do BCP de Cayman junto do BCP (em 

Lisboa) que, segundo o prdprio, compreendia exclusivamente dezenas 

de subcontas de investidores ndo residentes (com conta aberta junto da 

sucursal de Cayman) -jls. 3276-3277 

e) operacionalizou todas as fases, excepto na contrata~60 inicial (de 

29/11/2002), das negocia~6es entre as of-shore Cayman e o ABN 

AMRO -jls. 3299v 

em Novembro de 2002 telefona a Amaral de Medeiros na Servitrust 

para lhe falar do problema dos UBO das o f  shore Cayman a pedido do 

arguido Antdnio Rodrigues - auto de declara~o'es de Amaral de 

Medeiros a fls. 23813, auto de declara~des do arguido a jls. 21 751 e 

nesse momento b informado que os UBO sZo as Portman, sociedades 

instrumentais da Servitrust - jls. 6348, 6349, auto de declara~o'es de 

Amaral de Medeiros ajls. 23815, 23818, 23819,23828 e declara~6es a 

ps. 2 1 755 

g) em Novembro de 2002 reportou ao arguido Antdnio Rodrigues que, em 

contact0 com a rirea de s e w o s  fiducidrios (Sentitrust), ndo tinham 
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sido encontradas quaisquer evidzncias da existgncia de benejicihrios 

efectivos para as off-shore Cayman -9s. 9891-9892, 9894 

h) em Dezembro de 2003 recebeu instruc5es do arguido Antdnio 

Rodrigues para operacionalizar junto de Cayman a assunciio pessoal 

das dividas das off-shore Cayman - o que executou -9s.  11279 

i )  a 04/12/2003, envia a Helena Soares Carneiro do BCP - Cayman 

Branch (sucursal de Cayman do BCP) cartas-proposta enderecadas 

por Moreira Rato, Joiio Bernardino Gomes e Ilidio Duarte Monteiro h 

Sucursal de Cayman do BCP, com vista h. assunciio pessoal de dividas 

pelos mesmos (cartas-proposta que t2m o contezido que supra se 

descreveu) -9s.  2498v 

j) a 29/12/2003, solicita a Helena Soares Cameiro (da sucursal de 

Cayman do BCP) a abertura de novas contas h ordem para Moreira 

Rato, Joiio Bernardino Gomes e Ilidio Duarte Monteiro -9s.  2511 

k) foi o arguido e Maria do Carmo Ribeiro do CC a explicar i DENR a 

"racionalidade econ6mica relacionada corn provisaes para riscos gerais 

de crkdito, que o Banco tinha constituido (...) as provisaes para riscos 

gerais de crkdito tinham sido constitufdas no BCP, S.A. mas os 

financiamentos tinham sido concedidos pelo BCP SFE - Madeira (que 

era onde estas sociedades tinham conta). Portanto nio se podia afectar 

estas provisaes aos financiamentos. Nio b mais do que uma 

triangulqio" - auto de declaraqijes de Gomes da Costa a fls. 23974 - 

23975 

1) foi o arguido e Maria do Carmo Ribeiro do CC a dar ao DENR as 

instnrg6es necessh-ias para a execugio desta cessio e das restantes 

cess6es de crbditos das 4 sociedades off shore G6is Ferreira - auto de 

declaragijes de Gomes da Costa a fls. 23980 

m) foi o arguido a explicar ao DENR que a regularizqk dos crdditos i s  

off shore G6is Ferreira seria feita por utilizagio das provisaes gerais de 



cr6dito anteriormente constituidas - auto de declaraqges de Gomes da 

Costa a fls. 23980 

n) a 30/12/2003, o arguido solicitou a Helena Soares Cameiro (da 

sucursal de Cayman do BCP) (i) a realizaca'o de trandergncias, por 

utilizaca'o dos limites aprovados ainda disponiveis, com data de 

30/12/2003, das contas das 17 o f fhore  Cayman para as contas das 

respectivas sub-holdings (Geafield, Meadowcrofi, Osterdal, Daman); 

(ii) a transferhcia de responsabilidades das 1 7 off-shore Cayman para 

as contas individuais de Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e JoEo 

Bernardino Gomes e (iii) o encerramento das contas das 17 08-shore 

Cayman (at6 31/12/2003) e mantendo-se as contas de titulos que as 17 

off-shore Cayman detinham -fls. 13626-13627 

o) a 16/12/2004 foi-lhe enviada comunica~a'o pel0 ABN AMRO da venda 

pelo ABN AMRO Bank N.V de 40.120.000 accdes do BCP em 

10/12/2004 e de 26.880.000 acqdes do BCP em 13/12/2004 -fls. 3371. 

- Da imputaciio da conduta (fact0 tipico objectivo) 

0 facto tlj3ic0 object0 do presente processo consiste na comunicaca'o ou 

divulga~a'o de infomaqa'o niio completa, na'o verdadeira e ilicita - artigos 7; 

3894 nOl, al. a) e 4019 todos do CdVM, 10" do Chdigo Penal ex vi artigo 32" 

do RGCO e 16"do RGCO. 

0 arguido foi acusado e condenado por ter sido crimplice nestes factos, isto 

6, de ter com os contributos prestados fornecido auxflio material A sua priitica, 

permitindo com isso a criaqh ou subsistencia de situaqges patrimonial e 

financeiramente relevantes, adiante descritas em pormenor, que niio eram 

devidamente retratadas, de forma verdadeira e apropriada, na documentqiio 

financeira do banco. 

Niio 6 responsabilizado por ter aprovado essa informa~iio financeira mas 

sim por ter dolosamente contribuido para a situqiio patrimonial e financeira 

indevidamente reflectida na docurnentaqiio aprovada pelo conselho de 

administraq50. 

A intervenqb do arguido foi continua ao longo do period0 object0 do 

presente processo. 
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Com efeito, seja pessoalmente, seja atravks da DRI, existem factos por si 

praticados que atravessam o period0 que vai de 2001 a 2006. 

0 exercicio de cargos no BCP de director correspondia a urn efectivo acesso 

a fontes de inforrnaqio relevantes e a urn efectivo exercicio de poderes, a 

segregqgo de informaq6es apesar de real, n5o era absoluta, e ngo impediu os 

agentes de conhecerem os factos. 

Por outro lado, ao longo dos anos a DRI teve virios colaboradores, 

incluindo o seu director, pel0 que as condutas da DRI n5o se encontravarn assim 

60 diluidas, sendo facilmente control6veis pelo seu director. 

Foi pelo menos sob seu controlo que foram dados inzimeros pareceres 

sobre crkdito e foram realizadas operaqks entre Maio de 2001, data em que 

assume fun~ces, e 2004 para as o f  shore Cayman, 8/09/2006 (Hendry), 

11/07/2006 (Shenuell) e 19/01/2004 (Sevendale). 

0 mesmo interveio pessoalmente na oculta@o das perdas do BCP 

quando em Novembro de 2002 operacionaliza o contrato entre as offshore 

Cayman e o ABN e quando em Dezembro de 2003 operacionaliza junto de 

Cayman a assunqio pessoal de dividas Oelos UBOs ficticios Moreira Rato, 

Ilidio Duarte Monteiro, Joio Bernardino Gomes) em relacio cis Cayman. 

De igual modo, contribuiu ainda para a oculta~lio das perdas quando 

manda passar os limites aprovados das contas as offshore Cayman para as 

sub-holdings e quando explica h DENR que a regularizap50 dos crkditos seria 

feita pela utiliza~rib das provis6es gerais de crkdito antes constituidas. 

E continua a acompanhar pessoalmente a oculta~io das perdas das off 

shore Cayman, como se verifica pelo facto de em 16/12/2004 ter-lhe sido feita 

comunica~io pelo ABN da venda de acq6es BCP na sequgncia do contrato das 

"ABN notes". 

0 BCP, nos documentos de presta~io de contas, devia ter reconhecido 

como suas bertencentes ao seu universo empresarial): 



a) as off-shore Cayman (nas contas anuais referentes aos anos de 1999 a 

2003) 

b) as off-shore Gdis Ferreira (nas contas anuais referentes aos anos de 

1998 a 2006). 

0 s  documentos de prestqIo de contas consolidadas relativos a 2003 

(divulgados no SDT, no dia 31/03/2004), a 2004 (que o BCP em 11/04/2005 

divulgou no SDI), a 2005 (divulgados no SDT em 20/04/2006), os documentos de 

prestmo de contas consolidadas relativos a 2006 (que em 28/06/2007 o BCP 

divulgou no SDI) contern informagio que: 

c) n i o  era verdadeira porque: 

i. sobreavaliava os resultados, por via dos juros cobrados 

ii. nio considerava as perdas geradas pelas operafies, nomeadamente 

das off shore Cayman e Gois Ferreira descritas - distorcendo, 

assim, os resultados apresentados ao mercado, as perdas que jB  

deveriarn ter sido inscritas a figurar em resultados transitados, os 

inerentes activos e passivos 

iii. a situagb liquida do BCP era inferior it divulgada; 

d) n i o  era eompleta porque as off-shore Cayman e G6is Ferreira nio 

figuravam no elenco das entidades pertencentes ao universo empresarial 

do BCP, e nio reflectia a substiincia das operag6es realizadas por 

aquelas entidades e o relatbrio de Gest5o n b  dava informagb sobre as 

acg6es detidas indirectamente pelo BCP 

e) n i o  era lfcita atenta a violag5o das norrnas contabilisticas que obrigam 

A apresentagio da situagio financeira do BCP de forma verdadeira e 

apropriada, e dos artigos 66", 3 16", 324" e 508"-C, todos do Cbdigo das 

Sociedades Comerciais no que se refere its acg6es proprias. 

Por outro lado, sd em 2006 e 2007 parte das perdas com as o f f  shore 

Cayman foram acomodadas. 

E sd em 2008, no que respeita ao exercicio de 2007, se pode entender 

que as perdas foram reconhecidas e os crbditos do BCP sobre as offshore 

Gbis Ferreira sb em 2006 e 2007 foram cedidos e reconhecidas as perdas, ou 

seja, os factos por sipraticados contribuiram ainda para ocultar as perdas nos 

exercicios de 2003 a 2006, contribuindo assim para a falta de qualidade de 
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informaqcib nos documentos de prestaqdo e contas referentes a estes 

exercicios. 

I? alegado que a sua actuaqiio era fungivel: poderia o arguido Antdnio 

Rodrigues ter encarregado qualquer outro subordinado de faz2-lo. 

"No entanto, a suposta fungibilidade do arguido Miguel Magalhies 

Duarte ndo procede. 

Em primeiro lugar porque a fungibilidade de um comparticipante apenas 

tem relevtincia para a definiqdo de um aparelho de poder no caso de autoria 

mediata. 

Ora, no caso concreto, as condutas ndo lhe sdo imputadas a titulo de 

autoria, mas de mera cumplicidade. 

Alkm disso, mesmo que fosse verdade a alegada fungibilidade, o facto d 

que quem efectivamente praticou as condutas que lhe sdo imputadas foi o 

arguido Miguel Magalhdes Duarte. 

Mesmo que fosse fungivel, o que b delerminanle k o contribute efectivo 

dado por um comparticipante para o facto ilicito do autor. 

Finalmente, niio se pode afirmar que fosse plenamente fungivel. 

Para alkm do CC, sb a DRIpodia ter uma noqdo global das operaqiies 

em presenqa no presente processo. 

No caso da DRI existe em acr&scimo a especialidade da necessidade de 

intervenqiies em relaqio cis offshore Cayman. 

Com efeito, estas eram acompanhadas pela DRI e nio pelo CC. 

Alkm do mais, o arguido Miguel Magalhdes Duarte eslava longe de ser 

uma pessoa fingive1 den tro do BCP, um mero executante administrativo. 

Era um membro da alta direcqdo do BCP e com um poder interno 

efectivo relevante. 



- Da imputaclio subjectiva Cfacto tipico subjective) 

0 arguido praticou os factos supra descritos de forma consciente e 

voluntdria. 

0 arguido conhecia a verdadeira situaqa'o patrimonial, jinanceira e 

reditual do BCP el por isso, sabia que os documentos de prestaqa'o de contas 

consolidados relativos aos anos de 2003 a 2006 nio espelhavam de forma 

verdadeira e apropriada a situaqdo do banco. Ainda assim quis intewir nas 08 
shore Cayman e Gbis Ferreira, sabendo da sua relevbncia para a situaqdo 

patrimonial ejinanceira do BCP epara a respectiva informa~a'ojinanceira. 

Ao actuar desta forma consciente e voluntaria o arguido praticou com 

dolo direct0 (arligo 14; nOl do Cddigo Penal ex vi artigo 32" do RGCORD), 

na qualidade de dmplice (arligo 16" RGCO e 2 7: nOl do Cddigo Penal), as 

infracqces que Ihe sa'o imputadas (artigos 7" e 389') nOl, al. a), ambos CdVM). 

0 conhecimento, pelo arguido, da verdadeira situaqa'o palrimonial, 

jinanceira e reditual do BCP resulla do conhecimenlo que esle tinha das 

entidades idenlificadas no presenle process0 (nomeadamenle as off-shore 

Cayman e as off--shoore Gdis Ferreira), da sua verdadeira natureza e silua~a'o 

patrimonial e das operaq5es por elas realizadas - o que i evidenciado (i) pela 

informa~a'o que o arguido dispunha, (ii) pela sua parlicipaqio direcla nos 

faclos e (iii) pela elevada experigncia projissional e elevado conhecimenlo do 

negbcio bancririo, em geral, e do BCP, em particular. 

Com efeilo, de entre os demais faclos supra descrilos, o arguido em 

relaqdo ds oflshore Cayman e Gdis Ferreira, ndo apenas conhecia a sua 

exist2ncia mas igualmente os seus jinanciamenlos e as garanlias dos mesmos, 

bern corno as suas opera~6es - conhecia por isso as suas perdas. 

Com efeilo, em geral, o nrimero de offshore que eram geridos pela DRI 

era muilo reslriclo, pelo que esla os conhecia. 

Por outro lado, ndo passavam pela DRI ordens triviais, mas apenas as 

superiores a 100000 valores. 

Quando se pretendia uma gesta'o de carleiras com activos diversificados 

o tlIpico era que estivesse no BCPI e ndo gerido pela DM 
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Albm do mais, a gestzo das ogshore denotava uma estratkgia de tomada 

de posiqlies accionistas no BCP a Iongo prazo. 

As off shore Cayman tinham suficiente importincia para terem sido 

expressamente referidas na passagem de pasta em 2001 para Miguel Magalhiies 

Duarte pel0 seu antecessor Rui Lopes e apenas verbalmente, a sucursal de 

Cayman, que registava as 17 off shore Cayman, estava bbmoribunda" desde 2000, 

tendo actividade residual, n b  tendo quase operagBes para alCm das das 17 off 

shore Cayman. 

AlCm disso, as 17 off shore Cayman eram casos h icos  de clientes com 

posiqio em aberto para a constituigiio de posigBes accionistas de relevo a mCdio e 

longo prazo. 

A sucursal Cayman mandava a DRI, semanalmente ou pel0 menos 

mensalmente, desde 1999, mapas corn as posig6es de cada financiamento 

(mutuhrio, montante financiado, montante utilizado, montante dado em garantia, 

valor de mercado) relativamente as 17 off shore Cayman, sendo mesmo muitas 

vezes a DRI a pedir esses mapas. 

As operagBes com as off shore G6is Ferreira, embora nio fossem caso h i c o  

de aquisigiio de acg6es do BCP atravb de off shore por membros do Conselho 

Superior, eram as mais expressivas. 

Conhecia em acrkscimo, o significado conjunto (de ocultagiio) das off shore 

Cayman e G6is Ferreira e o facto de nio terem UBO efectivos. 

Com efeito, nos reportes que eram feitos periodicamente, estavam agrupadas 

as o f  shore Cayman e G6is Ferreira e a DRI niio poderia transmitir ordens de 

clientes, acompanhar a negociagiio de valores mobiliiirios encaminhar ordens, 

adquirir acq6es, dar parecer sobre crkdito, sem conhecer a situagiio patrimonial e 

financeira dos clientes de acordo com o principio de know your costumer. 

Alkm do mais, Helena Soares Carneiro fala duas vezes (em 2001 e 2003) 

com o arguido Miguel Magalhiies Duarte chamando-lhe a atengiio para a 

inexistencia de UBOs das off shore Cayman e o arguido deu instrugaes de 



alteragb de finalidade de financiamento a Cayman, descrevendo-lhe as 

operagees, dando-lhe instrugaes sobre o mod0 de dkbito de juros As offshore 

depois de passaram a ter os tres UBOs e dando-lhe instrugaes para n b  se reforgar 

garantias nem haver reembolso nas oflshore Cayman. 0 arguido sabia por isso 

que quem efectivamente mandava nas off shore Cayman era o BCP, que os 

interesses eram do BCP, e que consequentemente as perdas das oflshore eram 

do BCP. 

Alkm disso, tendo intervindo tanto na operacionalizagiio dos contratos ABN 

como na abertura de novas contas A ordem dos UBOs das Cayman, tem 

inforrnagiio para perceber a finalidade de ocultacHo conjunta de ambos os factos. 

Com efeito, para urn controlador intemo ou externo (auditor interno, auditor 

externo, supervisiio) do BCP que visse os dossiers das offshore Cayman, antes e 

depois de fins de 2002, o seu significado seria radicalmente diferente. 

Em inicios de Novembro veria dossiers repletos de sinais de alarrne 

(financiamento e patim6nio em ofshore que niio tern beneficihio conhecido e 

em acrkscimo o patrim6nio constituido exclusivamente por empress do grupo 

BCP). Depois de Dezembro (ou seja, depois do contrato ABN e da assungb dos 

UBOs) passaria a ver dossiers aparentemente normais (financiamentos e 

patrim6nio em offshore com beneficiirio identificado sem relagiio aparente com o 

BCP, patrim6nio constituido por "ABN notes" que aparentemente nada tinham 

ver com o BCP). 

0 arguido tinha, por outro lado, plena capacidade de interpretar contas e 

analisar os impactos das operagees nas contas porquanto Ihe cabia fazer 

apresentagb sobre as mesmas, nomeadamente em conferencia de imprensa e ao 

mercado, fazia parte das reuniaes da alta direcgiio do BCP onde se apresentavam e 

analisavam as contas e explicou a racionalidade da cessiio de crkdito entre o BCP 

e as offshore G6is Ferreira numa perspectiva de provis6es. 

Compreendia, pois, perfeitamente as implicag6es contabilisticas dos seus 

contributos. 

E no entanto, mesmo conhecendo o impact0 patrimonial das operagaes em 

que intervinha desde pelo menos 2002, continuou a pratici-10s ao longo do 

period0 object0 do presente processo, mostrando urna relevante intensidade do 

dolo. Ou seja, intervinha nas vhias vertentes do ciclo patrimonial do Banco: 
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praticava factos patrimoniais nurn exercicio e, depois de findo este, apresentava ao 

mercado as contas relativas a esse mesmo exercicio, e isto de forma recorrente ao 

longo dos anos. 

Nio h i  elernentos que excluam a i licitude ou a culpabilidade do arguido." 

Do que foi transcrito, podemos desde jB concluir que niio 

vislumbramos a invocada falta da fimdamentaqiio. De notar, repete-se, 

que a sentenqa niio observou urna metodologia b'tradicional" na 

estrutura fonnal da decisiio. Com efeito, numa parte da decisiio 

aparecem-nos em forma resurnida, o teor dos depoimentos dos 

requeridos e das testemunhas, bem como um elenco em formato de 

"bloco" das provas documentais. No entanto, quando na phgina 714 e 

1045 (particularrnente quanto ao recorrente Magalhiies Duarte), a 

sentenqa inicia o charnado enquadramento juridico-penal, 6 ali que se 

vai fazendo o exarne critic0 das provas, nurna sequencia lbgica que, 

claramente nos faz perceber o percurso cognitive e lbgico percorrido 

pel0 julgador para forrnar a sua convicqiio. Ali estiio devidamente 

explicitados os motivos pelos quais foram valorados positivamente 

determinadas provas, sendo perfeitamente inteligivel o itinerhio 

cognoscitivo que condwiu i convicqiio alcanqada pel0 julgador. Esta 

estrutura utilizada, da exposiqiio da fundamentaqiio, nomeadamente na 

apreciaqiio critica das provas com a menq5o aos documentos, foi 

mesmo, a nosso ver, bastante mais favor6vel a uma clara compreensiio 

da mat6ria e da prbpria convicq50 do julgador, do que aquela 

metodologia tradicional que a ser usada acabaria por ser repetitiva na 

parte da apreciaqiio e qualificaqiio juridica. 



Nio se apresenta assim demonstrada a invocada nulidade. 

Sobre o invocado vicio da insuficiencia a que se reporta o disposto no 

artigo 410 no. 2 a) do C.P.P. 6 de referir que este vicio supBe que os 

factos provados niio constituem suporte bastante para a decisiio que foi 

tomada, quer porque niio permitem integrar todos os elementos 

materiais de urn tipo de crime ou contra-ordenaqiio, quer porque 

deixem espaqos niio preenchidos relativamente a elementos essenciais 

A determinaggo da ilicitude, da culpa ou outros necesshios para a 

fixaqiio da medida da pena. 

Em concreto, para alkm da impugnaqio por insuficiencia objectiva, o 

recorrente invoca a tambkm a insuficiencia dos factos integrantes do 

elemento da cwnplicidade. 

E sabido, que a cumplicidade pressupBe um mero auxflio material ou 

moral h pritica por outrem do facto doloso, de forma que ao ciunplice 

falta o dominio do facto tipico como elemento indispensivel da co- 

autoria. 0 ciunplice limita-se a favorecer um facto alheio, niio toma 

parte no dodnio do facto; o autor nio necessita sequer conhecer a 

cooperaqiio que lhe 6 prestada (a chamada cumplicidade oculta). 

No dizer do Prof. Eduardo Correia-Direito Criminal, 1971-p.260: 

". . .para saber se urna certa comparticipaqiio pode enquadrar-se ou nio 

no conceit0 de autoria, k antes de tudo necesshio averiguar se, sem 

ela, o facto deixaria ou nio de ser cometido." 

E de Germano Marques da Silva (Direito Penal -11- p.290): 

"A linha divisbria entre autores e czimplices esth em que a lei 

considera como autores os que realizam a acqa"o tipica, directa ou 

indirectamente, isto k, pessoalmente ou atravis de terceiros (diio-lhe 
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causa) e como cJmplices aqueles que nio realizando a a c ~ h  tipica 

nem lhe dando causa ajudam os autores a praticci-la "; 

Traduz-se "em mero auxilio, n6o sendo determinante da vontade dos 

autores nem participa da execuqiio do crime, mas k sempre auxilio h 

prcitica do crime e nessa medida contribui para a prcitica do crime, k 

um concausa do crime" 

Sobre o caso, disse-se na sentenqa, "essential k ter presente que os 

ctimplices contribuiram de forma causalrnente significativa para que os factos 

com relevdncia contabilistica, que subjazem ds contas, se configurassern por 

forma a que as contas divulgadas na'o represenlassem a substantiva realidade 

patrimonial efinanceira do BCP. " 

E, no que em particular respeita ao recorrente Magalhiies Duarte 

refere-se: "Nio d responsabilizado por ter aprovado essa informa~a'o financeira 

mas sim por ter dolosamente contribuido para a situar$o patrimonial e financeira 

indevidamente refectida nu documenta~a'o aprovada pel0 conselho de 

administraqo. " 

Ora, concluindo o Tribunal que o arguido contribuiu para a situaqiio 

financeira e patrimonial reflectida nas contas, haveria que fazer essa 

conexiio com a factualidade que o responsabilizaria, ainda que como 

chnplice, pela divulgaqiio da infonnaqiio niio verdadeira aos 

mercados. Dito de outra forma, a enurneraqiio dos factos provados e 

niio provados feita na sentenqa niio revela quaisquer factos que 

possibilitem demonstrar a questgo da causalidade (prbpria da 

curnplicidade) entre os factos imputados ao recorrente e a prhtica 

subjectiva da contraordenaqiio p.p. no artigo 38g0, n." 1 alinea a) do 



CdVM, a titulo de cumplicidade ( na vertente do dolo). 

Com efeito, o facto tipico objeto dos autos consiste na "comunicaciio 

ou divulnaciio de informaciio niio completa, nio verdadeira e ilicita" 

(cfr. artigo 7" conjugado com a alinea a) do n." 1 do artigo 389" e da 

alinea a) do n." 1 do artigo 388", todos do CdVM) e os factos 

provados, acima descritos, niio podem sustentar o auxilio material ou 

moral a prtitica do ilicito tipico, object0 dos autos, que 6 a divulgaqiio 

da inforrnaqiio ao mercado de valores. Ainda que se possa considerar a 

existhcia do dolo no auxilio material A prtitica de actos que 

contribuiram para a situaqiio financeira do Banco, reflectidas na 

informaqiio, niio podem estes mesmos factos servir para concluir pelo 

dolo e auxilio material ou moral ao verdadeiro ilicito pelo qua1 o 

recorrente veio a ser condenado. Uma coisa 6 a contribuiqiio para os 

neg6cios com reflex0 nas contas, outra 6 a contribuiqiio para a sua 

divulgaqiio incorrecta aos mercados. Siio assim diversos os elementos 

tipicos subjectivos das diferentes condutas. 

Conclui-se assim que niio existe na matkria provada elementos 

suficientes para a demonstraqiio do elemento subjectivo tipico da 

cumplicidade reportado As contra-ordenaqces consideradas na 

condenaqiio do recorrido Magalhiies Duarte. 

Consequentemente tem o mesmo de ser absolvido da pratica das 

contra-ordenaqces porque foi condenado na la . Inst~cia ,  revogando-se 

assim a decisiio e dando-se procedencia ao seu recurso. 

Atento o decidido consideramos prejudicada a apreciaqiio das 

restantes quest6es colocadas em recurso. 
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0 recurso de Luis Manuel Neto Gomes. 

Sobre as quest6es invocadas em relaqiio ii fase administrativa do 

processo e aos despachos proferidos no decurso da audiencia do 

julgamento, nio tem este Tribunal que se debruqar sobre elas, 

remetendo-se para o que ficou ja escrito sobre a cornpetencia do 

conhecimento deste Tribunal. 

De notar que nas conclus6es e, sob o titulo de contradiqiio da decisiio e 

da fimdamentaqiio, o recorrente insurge-se contra a matkria de facto 

fixada na sentenqa, atacando a convicqiio do tribunal. 

Tambkm j9 o dissemos, este recurso nio se estende ii matkria de facto 

em sentido restrito, mas tiio s6 na amplitude da anklise das nulidades e 

vicios resultantes do texto da prbpria decisio recorrida e nio mais que 

isso. Raziio pela qua1 se niio pode proceder ii modificaqiio dos factos 

fixados fora daquele hb i to .  

Neste pressuposto, vejamos o que a decisiio fixou relativamente ii 

fundamentaqiio e enquadramento jur'dico-legal das condutas 

praticadas pel0 recorrente, a fim de melhor apreciar a questiio da 

alegada insuficiencia da matkria de facto. 

Sob o titulo de " Irnputaqlio da conduta (facto tipico objectivo)" diz-se 

na sentenqa, nas piginas 1 12 1 a 1 13 1, o seguinte: 

"0 facto tipico object0 do presente processo consiste na 

comunicaqdo ou divulgaqdo de infomaqdo ndo completa, ndo 

verdadeira e ilicita - artigos 7; 3894 nOll al. a) e 401; todos do 

Cd VM, l o 0  do Cbdigo Penal apliccivel ex vi artigo 32" do RGCO e 

16"do RGCO. 
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0 arguido foi acusado por ter sido crimplice nestes factos, isto 

6, de ter com os contributes prestados fornecido auxilio material ci 

sua prcitica, permitindo com isso a criaqfio, ou subsist2ncia1 de 

situa~des patrimonial e Jinanceiramente relevantes que na"o eram 

retratadas de forma verdadeira e apropriada na documenta~iio 

Jinanceira do banco. 

0 arguido nlio 6 responsabilizado por ter aprovado essa 

informa~iio Jinanceira, mas sim por ter dolosamente contribuido 

para a situa~lio patrimonial e Jinanceira indevidamente reflectida 

nos documentos de prestaqlio de contas aprovados pelo Conselho 

de Administra~lio do BCP, cuja redacqiio o prhprio assegurava e 

submetia ci aprova~a"~. 

0 arguido foi acusado da prhtica de quatro infracq5es (a 

titulo de cumplicidade, na divulgaqiio dos documentos de prestaqfio 

de contas relativos aos anos de 2003 a 2006). 

Contudo, no que respeita a infrac~lio referente aos 

documentos de prestaqa"~ de contas referentes a 2003, houve - e hci 

- dzividas sobre a existgncia de dolo e nlio sendo inequivoca a 

relevtincia da cumplicidade negligente arquivou-se a respectiva 

in frac~io  - corn o que concordo. 

0 exercicio de cargos no BCP de director correspondia a urn 

efectivo acesso a fontes de informaqiio relevantes e a urn efectivo 

exercicio de poderes, a segregagio de informag6es apesar de real, nio 

era absoluta, e niio impediu os agentes de conhecerem os factos. 

Por outro lado, ao longo dos anos o Centro Corporativo teve 

alguns colaboradores mas as condutas deste nio se encontravarn 

diluidas, sendo facilrnente controlhveis pelo(s) seu(s) director(es). 
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0 arguido contribuiu, enquanto czimplice, para a realizaqiio 

do facto tipico, por tr2s vezes ao: 

- submeter ao Conselho de Administraqiio do BCP os documentos de 

prestaqiio de contas consolidadas do BCP, referentes aos anos de 

2003 a 2005 (respectivamente em 19/01/2004, 19/01/2005 e 

24/01/2006) que eram niio completes, niio verdadeiros e ilicitos -9s.  

761 3 e 12596, 13490-1 3495, 13497-1 3504, 13505-1 351 5, 1351 6- 

13518, 13519-13531, 13532-13538, 13539-13548, 13549, 13550- 

13554 e auto de declaraqijes Belmira Cabral a jls. 23337 e 23385- 

23386, auto de declaraqces Gonqalves da Silva afls. 23421, auto de 

declaraq6es Cunha Ribeirinho a fls. 23340, 23344-23345, auto de 

declaraq6es-Virgilio Repolho a jls. 22876, declaraq6es do arguido 

Miguel Magalhlies Duarte a jls. 21 746 e 17757 bem como 

- praticar factos patrimoniais que determinaram a situaqiio 

patrimonial, cfinanceira e reditual do BCP que, subsequentemente, 

niio foi retratada, pelo prdprio, de forma verdadeira e apropriada, 

na informaqiio Jinanceira submetida ao Conselho de Administraqiio, 

aprovada e divulgada . 

0 Cen tro Corporativo reportava directamente h 

administragiio. 

0 s  poderes dos seus directores eram efectivos, niio se 

confinavam ao Centro Corporativo, abrangendo o conjunto do 

BCP. 

No que respeita aos factos patrimoniais, de entre os demais 

factos supra descritos, o arguido praticou factos com especial 
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relevincia para a situaqio patrimonial, financeira e reditual do 

BCP uma vez que "( ...) operaqiies relacionadas com a EA eram 

totalmente geridas pelo Centro Corporative, que elaborou todos os 

documentos relacionados corn esta operaqiio [Terreno de Santo 

Antbnio] e promoveu a respectiva execuqio pela Direcqio de 

Corporate (...) " -9s.  1 7331 e documento a fls. 17436. 

Em 2003, o arguido foi o interlocutor de Miguel Paupirio no 

que respeita h aquisiqio da Dazla, conjuntamente com o arguido 

Filipe Pinhal (auto de Joaquim Miguel Paupkrio a fls. 23722 e 

23723), que ocorreu, pelo menos, a 09/12/2003 (fls. 3069v-3070v e 

3071-3072, 8676,11555~~ 11829). 

0 arguido actuava por conta da Dazla ("cliente interno") 

perante outros departamentos do BCP (auto de declaraq6es Gomes 

da Costa a jls. 23975-23976, auto de dec1araqo"es Lopes Raimundo 

a jls. 24064). 

Estes factos, em si mesmo, niio sendo isoladamente relevantes 

para a divulgaqio de informaqiio financeira nio  completa, n io  

verdadeira e ilicita, referente ao ano de 2003, importam para a 

compreensiio e valoraqio de factos tbicos posteriores. 

Relativamente aos documentos de prestaqiio de contas 

referentes a 2004 que eram niio completes, na"o verdadeiros e 

ilicitos (uma vez que, designadamente, niio rejlectiam (i) na 

Dernonstraqio de Resultados Consolidada perdas relativas ao 

Terreno de Santo Anthnio 67s. 12585 - Quadro 13) e (ii) no Capital 

Prbprio, em resultados liquidos transitados, e nos ajustamentos que 

para tal seriam necesshrios aos activos e passivos inerentes hs 

perdas concentradas na EA 67s. 1 2 5 8 5 ~ ) ~  (iii) os activos e passivos 

da CI 67s. 11110), o arguido, enquanto Director do Centro 



Tribunal da Relagb de Lisboa 
Rua do Arsenal L e h  G - 11 00438 

Tel: 213222900 - F a :  213222992 . Ernail: wnelodlisboa.tr.rni.c9 

Corporativo, prestou ainda os seguintes contributes relevantes 

para os factos ilicitos: 

- em Janeiro de 2004 teve uma conversa telefbnica com Joiio Lopes 

Raimundo (que actuava, A data, no BCP no hnbito do Private 

Banking - Auto DeclaraqGes Joiio Lopes Raimundo, a fls. 24044) 

sobre a operaqiio Dazla / Juwain (referente ao Terreno de Santo 

Antbnio) e conversou corn o arguido Antbnio Castro Henriques 

informando-o de que "a promessa de venda foi rescindida, as acq6es 

da Juwain foram entregues no Banco e que as condiqaes de 

movimentaqio da "escrow account" [conta garantia] jB acordadas 

salvaguardarn de forrna adequada os riscos e contingencias 

identificados" (como resulta da troca de e-mail de 30/01/2004 a fls. 

9626 e 9626v, 12549 e 17765-1 7766) 

- acompanhou, por parte do BCP, a entrega da Juwain em daqiio em 

pagamento da divida da Dazla (Auto de Miguel PaupCrio, a fls. 

23714 e 23724), o que 6 congruente com o facto de, pel0 menos a 

30/01/2004, o arguido ter tomado conhecimento das movimentaq6es 

de h d o s  relativas ao Terreno de Santo Ant6nio - e-mail de fls. 

9626-9627 

- foi o interlocutor do BCP junto de Miguel PaupCrio a propbsito da 

concessiio pel0 BCP A EA um emprkstimo no montante de cerca de 

600 rnilhaes de euros com a finalidade de permitir a EA: 1) adquirir 

imbveis ao BCP e 2) realizar suprimentos a sua participada 

Townsend que viabilizassem a liquidaqiio de responsabilidades que 

esta assumiu perante o BCP - auto de declaraqaes de Joaquirn 

Paupkrio a fls. 23715 
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- prop6s a Joaquim Miguel PaupCrio a aquisiqiio da EA 

International, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. (EAI) - auto de 

declaraq6es de Joaquim Paupkrio a fls. 23727 

- prop6s a Joaquim Miguel Paupkrio a aquisiqgo da CI (Auto de 

Declaraqties de Joaquim Paupkrio, a fls. 23729) que foi formalmente 

alienada, pel0 BCP ii Townsend, a 29/03/2004 fls. 5976, 2688, 

11091,11558,11837,12124,12148,12240,12464 

- interveio na aquisiqgo, por uma entidade do grupo BCP, de divida 

sobre a forrna de papel comercial ernitida pela CI em Junho de 2004 

- auto de declaraq6es de Joaquim Miguel PaupCrio a fls. 23716 

- enviou e-mail, a 13/12/2004, ao arguido Filipe Pinhal dando o seu 

acordo no bbprocesso de aquisiqiio do Grupo Edificios Atlhtico (EA) 

pel0 Eng. Miguel Pauptrio, e tendo em vista a reestruturaqiio do 

passivo" que implicava, designadamente, a concessiio pel0 BCP de 

um financiamento no montante € 97.392.839 ii EA - e-mail a fls. 

10397-10399 e 17773-17774. 

Desta forma prestou contributes causalmente relevantes para 

a realizagiio dos factos ilicitos. 

Concomitantemente, o arguido assegurou a redacgiio dos 

documentos de prestagiio de contas consolidadas referentes ao ano 

de 2004 e submeteu-os ao Conselho de AdministraqZo. 

Pelo que, para alkm da sua intervengiio directa em factos 

patrimoniais relevantes, o arguido tern uma intervenglio decisiva nu 

elabora~iio da informaqiio Jinanceira submetida ao Conselho de 

Administragiio. 

Relativamente aos documentos de prestagiio de contas 

referentes a 2005 que eram niio completes, niio verdadeiros e 

ilicitos urna vez que, designadamente, niio reflectiam (i) no capital 

prdprio, em resultados li'quidos transitados, e nos ajustamentos que 
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para tal seriam necesshrios aos activos e passivos inerentes hs 

perdas concentradas na EA fls. 12585v), (ii) os activos e passivos 

da CI - fls. 11 11 0 - o arguido havia prestado, em 2004, contributos 

causalmente relevantes para a discrepincia entre a situaqiio 

patrimonial criada com a sua intewenqiio e o relato que dela k feito 

na informaqiiofinanceira do banco, o que subsistiu em 2005: 

- foi o interlocutor do BCP junto de Joaquim Miguel Paupkrio a 

propbsito da concessio pel0 BCP h EA um emprkstimo no 

montante de cerca de 600 milhces de euros com a finalidade de 

permitir a EA: 1) adquirir imbveis ao BCP e 2) realizar 

suprimentos h sua participada Townsend que viabilizassem a 

liquidaqiio de responsabilidades que esta assumiu perante o BCP 

- auto de declaraq6es de Joaquim Paupkrio afls. 23715 

- o CC actuava por conta da Dazla ('cliente interno'? perante 

outros departamentos do BCP - auto de declaraqces Gomes da 

Costa a Jls. 23975-23976, auto de declaraq6es Lopes Raimundo 

a fls. 24064 

- prop% a Miguel Paupkrio a aquisigiio da CI (Auto de 

DeclaragGes de Joaquim Paupkrio, a fls. 23729) que foi 

formalmente alienada, pelo BCP Townsend, a 29/03/2004 fls. 

5976,2688, 11091,11558, 11837,12124,12148,12240,12464 

- interveio na aquisi~ho, por uma entidade do grupo BCP, de 

divida sobre a forma de papel comercial emitida pela CI em 

Junho de 2004 - auto de declaraq6es de Joaquim Miguel 

Paupkrio a Jls. 2371 6. 



Tambkm neste ano o arguido assegurou a redacqiio dos 

documentos de prestaqiio de contas consolidadas, submetendo-os ci 

aprovaqiio do Conselho de Administraqiio do BCP. 

Relativamente aos documentos de prestaqiio de contas 

referentes a 2006 que eram niio completos, niio verdadeiros e 

ilicitos (uma vez que, designadamente, niio reflectiam (i) no Capital 

Prbprio, em resultados liquidos transitados, e nos ajustamentos que 

para tal seriam necesstirios aos activos e passivos inerentes, perdas 

no valor de € 300.000.000 Cfls. 12585~) e (ii) os activos e passivos 

da CI Cfls. 12584v), o arguido havia prestado, em 2004, contributes 

causalmente relevantes para a discrepcincia na infomaqiio 

financeira entre a situaqzo patrimonial criada com a intervenqlio 

do ctimplice e o relato que dela B feita que subsistiram em 2006: 

- foi o interlocutor do BCP junto de Miguel Paupkrio a propbsito 

da concesslio pelo BCP a EA um emprbstimo no montante de 

cerca de 600 mi1ho"es de euros corn a jnalidade de pemitir ci 

EA: 1) adquirir imdveis ao BCP e 2) realizar suprimentos ci sua 

participada Townsend que viabilizassem a liquidaqiio de 

responsabilidades que esta assumiu perante o BCP - auto de 

dec1araqo"es de Joaquim Paupkrio a fls. 23715 

- prop6s a Miguel Paupkrio a aquisiqiio da CI (auto de 

declaraqtjes de Joaquim Paupkrio a fls. 23729) que foi 

formalmente alienada, pelo BCP a Townsend, a 29/03/2004 fls. 

5976,2688,11091,11558,11837,12124,12148,12240,12464 

- interveio nu aquisiqiio, por uma entidade do grupo BCP, de 

divida sobre a foma de papel comercial emitida pela CI em 

Junho de 2004 (auto de dec1araqo"es de Joaquim Miguel 

Paupirio a fls. 23 71 6). 
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0 contributo do arguido para o ilicito k assim duplo: intervkm no 

process0 contabilistico numa posiqiio central, sendo o filtimo elemento 

da cadeia na sua elaboraqiio, dado que k ele quem apresenta os 

documentos de prestaqiio de contas ao Conselho de Adrninistraqiio e 

ao mesmo tempo intervkm em factos patrimoniais. 

- Da imputaqio subjectiva (fact0 tipico subjectivo) 

0 arguido praticou os factos supra descritos de forma consciente 

e volunthria. 

Com efeito, o arguido conhecia e quis: 

a) submeter ao Conselho de Administraqiio do BCP os 

documentos de prestaqiio de contas consolidadas do BCP 

referentes aos anos de 2004 a 2005 porque se trata de factos 

prbprios 

b) praticar os factos patrimoniais acirna descritos porque se 

trata de factos prbprios. 

0 arguido conhecia a verdadeira situaqiio patrimonial, fmanceira 

e reditual do BCP e, por isso, sabia que os documentos de presta~iio 

de contas consolidadas relativos aos anos de 2004 a 2006 niio 

espelhavam de forrna verdadeira e apropriada a situaqiio do banco. 

Ainda assim, o arguido quis preparar e submeter os documentos 

de prestaqiio de contas consolidadas para que o Conselho de 

Administraqiio do BCP os aprovasse para divulgagiio. 

Ao actuar desta forma consciente e volunt5lria o arguido praticou 

com dolo direct0 (artigo 14", nO1 do Cbdigo Penal ex vi artigo 32" do 

RGCO), na qualidade de c h p l i c e  (artigo 16" do RGCO e 27", nOl do 
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C6digo Penal), as infracgties que lhe siio imputadas (artigos 7" e 38g0, 

nO1, al. a), ambos CdVM). 

0 conhecimento, pelo arguido, da verdadeira situagiio 

patrimonial, financeira e reditual do BCP resulta do conhecimento que 

este tinha das entidades identificadas no presente process0 relativas a 

vertente imobilihria, da sua verdadeira natureza e situagiio patrimonial 

e das operagties por elas realizadas - o que C evidenciado (i) pela 

informagiio que o arguido dispunha, (ii) pela sua participagiio directa 

nos factos e (iii) pela elevada experilincia profissional e elevado 

conhecimento do negbcio banchio, em geral, e do BCP, em particular. 

Com efeito, de entre os demais factos supra descritos, o arguido: 

- o arguido assume um papel rnanifestamente central no iimbito 

da vertente imobilihria uma vez que: 

a) foi o interlocutor de Joaquim Miguel Paupkrio no que 

respeita ii aquisigiio da Dazla, conjuntamente com o arguido 

Filipe Pinhal - auto de declarag6es de Joaquim Miguel 

PaupCrio a fls. 23722 e 23723 

b) o arguido pertencia ao Centro Corporativo (departamento 

corn alguns colaboradores - fls. 24308), que actuava por 

conta da Dazla ("cliente interno") perante outros 

departarnentos do BCP - auto de declaraqties Gomes da 

Costa a fls. 23975-23976, auto de declaragties Lopes 

Raimundo a fls. 24064 - e que sabia da passagem das 

perdas acurnuladas das off shore para investimentos no 

sector imobilihrio - auto de declaragces do arguido Ant6nio 

Castro Henriques fls. 21426 

c) acompanhou, por parte do BCP, a entrega da Juwain em 

dagiio em pagamento da divida da Dazla - auto de 

declaraq6es de Joaquirn Miguel Paupkrio a fls. 23714 e 
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23724 - o que e congruente corn o facto de, pel0 menos a 

3 010 112004, o arguido ter tornado conhecimento das 

movimentaq6es de h d o s  relativas ao Terreno de Santo 

Antbnio (e-mail de fls. 9626-9627 e fls. 17765-17766) e 

corn a afirmaqiio do arguido Alipio Dias no sentido de que 

"(. . .) operaq6es relacionadas corn a FA erarn totalrnente 

geridas pelo Centro Corporative, que elaborou todos os 

docurnentos relacionados corn esta operaqtio [Terreno de 

Santo Ant6niol e prornoveu a respectiva execuqiio pela 

Direc~iio de Corporate (. . .)" - fls. 1733 1 e docurnento a fls. 

17436 

d) em Janeiro de 2004 teve uma conversa telefbnica com Joiio 

Lopes Raimundo (que actuava, A data, no BCP no iirnbito do 

Private Banking (auto declaraq6es de Joiio Lopes Raimundo 

a fls. 24044) sobre a operaqiio DAZLA I Juwain e 

conversou corn o arguido Ant6nio Castro Henriques 

informando-o de que "a promessa de venda foi rescindida, 

as acq6es da Juwain foram entregues no Banco e que as 

condiq6es de movimentaqiio da "escrow account" [conta 

garantia] jii acordadas salvaguardam de forma adequada os 

riscos e contingencias identificados" (como resulta da troca 

de e-mail de 3010112004 a fls. 9626 e 9626v., 12549) 

e) foi o interlocutor do BCP junto de Joaquirn Miguel Paupkrio 

a prop6sito da concessio pel0 BCP ii EA urn emprbstimo no 

montante de cerca de 600 milh6es de euros com a finalidade 

de permitir ii EA: 1) adquirir imbveis ao BCP e 2) realizar 



suprimentos ii sua participada Townsend que viabilizassem 

a liquidapb de responsabilidades que esta assurniu perante 

o BCP - auto de declarapees de Joaquim Paupkrio a fls. 

2371 5,23728 

f) prop%, em 2004, a Joaquim Miguel Paupkrio a aquisipb da 

CI - auto de declaraq6es de Joaquim Paupkrio a fls. 23729 

g) propBs a Joaquim Miguel Paupkrio a aquisipb da EA 

Intemacional, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda. (EAI) - 
auto de declarapbes de Joaquim Paupkrio a fls. 23727 

h) interveio na aquisipiio de divida sobre a forma de papel 

comercial ernitida pela CI - auto de declaraqbes de Joaquim 

Miguel Paupkrio a fls. 237 16 

i) enviou e-mail, a 13/12/2004, ao arguido Filipe Pinhal dando 

o seu acordo no "processo de aquisiqiio do Gmpo EdiJicios 

A tlzntico (EA) pelo Eng. Miguel Paupirio, e tendo em vista 

a reestruturaqiio do passivo" o que implicava, 

designadamente, a concessiio pel0 BCP de urn 

financiamento no montante € 97.392.839 ii EA (e-mail a fls. 

10397-10399 e a fls. 17773-17774). 

Em virtude da prova constante dos autos apenas evidenciar 

intervenqbes relevantes do arguido em factos posteriores a 2003 niio 

se pode concluir, para alkm de qualquer diivida razohvel, que o 

arguido teriha actuado dolosamente em 2003. 

Mas atenta a intervenpiio pormenorizada que o arguido Luis 

Gomes teve na vertente imobilihria e a natureza articulada dos factos k 

inquestionhvel que o arguido bem sabia, pel0 menos desde 2004, que 

estava a operar uma dissimulaqiio de perdas. Com efeito, as operap6es 

em que interveio, niio raras vezes da sua pr6pria iniciativa, denotam 

que o arguido sabia, e muitas vezes propunha, a realizapiio de 
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operag6es que visavam munir a EA de meios que a permitissem 

amortizar o emprkstimo de mais de € 600 milhbes que o prbprio BCP, 

com a interven~iio do arguido, concedera ii EA. Operaq6es que sb se 

compreendem num quadro de dissimula~iio de perdas anteriomente 

realizadas. 

Por forqa do exercicio das suas funq6es no Centro Corporativo, 

todas as opera~6es materiais e relevantes para o BCP tinha de ser e 

foram do seu conhecimento - o que k evidenciado pel0 facto de ao 

arguido Luis Gomes ter sido dado conhecimento do e-mail, em 

30/12/2003, em que o arguido Miguel Magalhiies Duarte solicitou, por 

e-mail, a Helena Soares Carneiro (da sucursal de Cayman do BCP) (i) 

a realizaqiio de transferencias, por utiliza~iio dos limites aprovados 

ainda disponiveis, com data de 30/12/2003, das contas das 17 off- 

shore Cayman para as contas das respectivas sub-holdings (Geafield, 

Meadowcroft, Osterdal, Darnan); (ii) a transferencia de 

responsabilidades das 17 off-shore Cayman para as contas individuais 

de Moreira Rato, Ilidio Duarte Monteiro e Joio Bernardino Gomes e 

(iii) o encerrarnento das contas das 17 off-shore Cayman (at6 

31/12/2003) e mantendo-se as contas de titulos que as 17 offhore 

Cayman detinharn - fls. 13626- 13627. 

Ao arguido Luis Gomes era reconhecido grande poder de decisiio 

sobre matkrias de decisiio contabilistica, nos anos em que foi Director 

do Centro Corporativo do BCP, mesmo para al6m das fun~6es e 

competencias que ja derivavam dessa funqiio (auto de declaraqbes 

Lopes Raimundo a fls. 24052). 



Com efeito, como o arguido Antbnio Castro Henriques afirmou, 

perante a CMVM, de forma expressiva e convincente: 

"Agora independentemente das questces formais, uma coisa era 

para mim evidente: o poder informal de decisiio sobre matkrias 

de consolidaqiio contabilistica residia no CC [Centro 

Corporativo], sobretudo na kpoca em que o Dr. LG [Luis 

Gomes] era o responsiivel pelo CC [Centro Corporativo] porque 

tinha formaq60 e experigncia especllficas na matkria. As matkrias 

de poder informal residem nas pessoas e nem sempre reflectem 

apenas no que estii escrito no organigrama." - auto de 

declaraq6es a fls. 21475. 

0 que C confirrnado pela testemunha Vitor Ribeirinho (auditor 

externo do BCP) que declarou que as provis6es, bem como as 

matCrias criticas relacionadas com as demonstraq6es financeiras erarn 

na generalidade discutidas pel0 auditor externo com o arguido 

Ant6nio Rodrigues e com o arguido Luis Gomes (enquanto este foi 

responsavel pel0 Centro Corporativo) - auto de declaraq6es de Vitor 

Ribeirinho a fls. 23352. 

Niio hB elementos que excluam a ilicitude ou a culpabilidade do 

arguido." 

Ainda, nas piginas 875 a 888 da sentenqa, verificamos a 

exaustiva anilise juridica da questiio da curnplicidade e da sua 

interpretaqiio 6 luz da jurisprudencia constitucional, e a que nada se 

nos afigura acrescentar ou reparar. 

Niio obstante os esforqos do recorrente, em nenhum dos pontos 

indicados nas conclus6es conseguimos vislumbrar as apontadas 

contradiqijes, pois o que verdadeiramente vem, por si impugnado 6 a 

valoraqiio da prova e a convicqiio do Tribunal. 
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Sobre a prova, niio haverh muito a dizer pois a rnaior parte dela 6 

documental, perfeitarnente clara e inequivoca. Assim, e citando nesta 

matkria, o Prof. Figueiredo Dias (Liq6es de Direito Processual Penal, 

135 e ss), que no process0 de formaqiio da convicqiio h i  que ter em 

conta os seguintes aspectos: 

- a recolha dos dados objectivos sobre a existencia ou nio dos factos 

com interesse para a decisiio, ocorre com a produqiio de prova em 

audiencia, 

- 6 sobre estes dados objectivos que recai a livre apreciaqiio do 

tribunal, como se referiu, motivada e controlhvel, balizada pelo 

principio da busca da verdade material, 

- a liberdade da convicqio anda proxima da intimidade pois que o 

conhecimento ou apreensiio dos factos e dos conhecimentos niio C 

absoluto, tendo como primeira limitaqio a capacidade do 

conhecimento humano, portanto, as regras da experiCncia humana. 

Assim, a convicqiio assenta na verdade prhtico-jur'dica, mas pessoal, 

porque para a sua forrnaqio concorrem a actividade cognitiva e ainda 

elementos racionalmente nio explichveis como a propria intuiqiio. 

Esta operaqiio intelectual, niio C uma mera opqiio voluntarjsta sobre a 

certeza de urn facto, e contra a dhvida, nem uma previsiio com base na 

verosimilhanqa ou probabilidade, mas a confonnaqiio intelectual do 

conhecimento do facto (dado objectivo) com a certeza da verdade 

alcanqada (dados niio objectivhveis) e para ela concorrem as regras 

impostas pela lei, como sejam as da experiencia, da percepqiio da 

personalidade do depoente - aqui relevando, de forma 



especialissima, os principios da oralidade e da imediaqiio - e da 

dhvida inultrapassiivel que conduz ao principio "in dubio pro reo" - 
cfr. Ac. do T. Constitucional de 24/03/2003, DR. 11, no 129, de 

02/06/2004, 8544". 

E, segundo os ensinamentos do Pro$ Germano Marques da Silva "a 

livre valoraqiio da prova niio deve ser entendida como urna operaqiio 

puramente subjectiva pela qua1 se chega a urna conclusiio unicamente 

por meio de conjecturas de dificil ou impossivel objectivaqiio, mas a 

valoraqiio racional e critica, de acordo com as regras comuns da 

lbgica, da raziio, das d x i m a s  da experiencia e dos conhecimentos 

cientificos, que permita objectivar a apreciaqiio, requisito necesskio 

para urna efectiva motivaqiio da decisiio" (Direito Processual Penal, 

vol. 11, pbg. Ill). Tambkm, o S.T. J., em achrdiio datado de 13 de 

Fevereiro de 1992, referiu que "a sentenqa deve conter os elementos 

que, em raziio das regras da experiencia ou de critkrios lbgicos, 

constituarn o substrato racional que conduziu a que a convicqiio do 

tribunal se formasse em determinado sentido ou valorasse de 

determinada forma os diversos meios de prova apresentados em 

audiencia" (Col. Jur. ano XV71, torno I,  pbg. 36). Por sua vez, o 

Tribunal Constitucional, accirdio n. " 464/97/T se pronunciou por niio 

julgar inconstitucional a norma do artigo 127" do Cbdigo de Processo 

Penal. Neste acbrdio, apbs ter-se chamado A colaqiio os ensinamentos 

dos Profs. Castanheira Neves e Figueiredo Dias, escreve-se que "esta 

justiqa, que conta com o sistema da prova livre (ou prova moral) niio 

se abre, de ser assim, ao arbitrio, ao subjectivismo ou A emotividade. 

Esta justiqa exige urn process0 intelectual ordenado que manifeste e 

articule os factos e o direito, a lbgica e as regras da experiencia. 0 juiz 

dB urn valor positional ii prova, urn significado no contexto, que entra 

no discurso argumentative com que haverh de justificar a decisiio. 
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Este discurso k urn discurso ({mediante fundarnentos que a "raziio 

prktica" reconhece como tais (Kriele), pois que s6 assim a obtenqiio do 

direito do caso estzi capta para o consenso)). A justificaqiio da decisiio 

k sempre uma justificaqiio racional e argurnentada e a valoraqiio da 

prova niio pode abstrair dessa intenqiio de racionalidade e de justiqa" 

(DR. n. " 9/98 de 12 de Janeiro de 1998, I1 Sirie, pcig. 499). 

Como decidiu, de forma lapidar, o Ac6rdiio da Relaqiio de Coimbra de 

06.03.2002, publicado na CJ, ano 2002,II, 44, "....quando a atribuiqiio 

de credibilidade a uma fonte de prova pel0 julgador se basear numa 

opqiio assente na imediaqiio e na oralidade, o tribunal de recurso s6 a 

poderzi criticar se ficar demonstrado que essa opqiio k inadmissivel 

face iis regras da experiencia cornurn". 

Assim, assentando a decisiio recorrida na atribuiqiio de credibilidade e 

uma fonte de prova em detriment0 de outra, com base na imediaqiio, 

tendo por base um juizo objectivivel e racional, s6 haveri fkndarnento 

vklido para proceder A sua alteraqiio caso se demonstre que tal juizo 

contraria as regras da experiencia comum. 

Niio C seguramente o caso em apreqo pois no que diz respeito A 

fkndamentaqiio nenhwn reparo k de fazer A decisiio em recurso. 

Invoca o recorrente a "omissiio de diligsncias para a descoberta da 

verdade". 

De notar que o reporte A fase administrativa, desta questiio, para alkm 

de ultrapassado niio cabe no h b i t o  da apreciaqiio deste Tribunal, que, 

repete-se, se limita A apreciaqzo da decisHo judicial da la.Instincia. 

Ainda assim, e, por reporte A fase judicial do processo, cumpre dizer o 

seguinte: 
993 



Siio coisas distintas e como tal niio podem ser confundidas, a 

insuficikncia de prova e a insuficiencia para a decisiio da matkria de 

facto provada. Trata-se do caso em que a rnat6ria de facto dada como 

provada C insuficiente ou niio suporta o enquadramento juridico-penal 

realizado. Ou, usando a terminologia do C. Civil (art.341°) quando 

niio caracteriza "0s factos constitutivos do direito alegado". 0 que, 

tratando-se aqui de responsabilidade contra-ordenacional, equivale a 

dizer quando a rnatkria de facto provada niio C suficiente para o 

preenchimento dos elementos essenciais do tip0 objectivo e subjectivo 

da contra-ordenagiio. 

Como referem Simas Santos/Leal Henriques in Recursos em Processo 

Penal, 5" ed., p. 61, "Trata-se de wna lacuna no apuramento da 

matkria de facto indispenshvel para a decisiio de direito, isto 6, quando 

se chega ii conclusiio de que os factos dados como provados niio era 

possivel atingir-se a decisiio de direito a que se chegou, havendo assim 

urn hiato nessa matkria que 6 precis0 preencher". 

Verifica-se "Quando a conclusiio extravasa as prernissas; a matkria de 

facto 6 insuficiente para fundamentar a solugiio de direito corrects. 

Insuficiencia que resulta de o tribunal niio ter esgotado os seus 

poderes de indagagiio da descoberta da verdade material, deixando por 

investigar factos essenciais cujo apuramento permitiria alcangar a 

solugiio legal e justa" - cfi. AC. STJ de 14.1 1.1998 citado por Sirnas 

Santos Leal Henriques, Recursos, cit., p. 63, bem como outros citados 

no mesmo local e no CPP anotado dos mesmos autores, 2" ed., II vol., 

p. 743 a 760. 

Sendo certo que a insuficiencia da matkria de facto provada para a 

decisiio de direito niio se confimde corn a insuficiencia da prova para a 

decisiio de facto proferida, que 6 coisa bem diferente - cfi., entre 
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muitos outros citados pelos mencionados autores, Ac. STJ de 

13.02.1991, in AJ n."s 15/16, p. 7. 

Ora, no caso em apreqo, nos pr6prios tennos em que o recorrente 

coloca a questio - a prova produzida 6 insuficiente para a condenaqio 

do arguido pela pratica de qualquer actividade delituosa - resulta que 

niio se trata de insuficiencia da materia de facto para a condenaqio, 

mas antes da prova para que tal materia pudesse ser dada como 

provada. 

Niio se trata pois de insuficiencia da rnatkria de facto para a 

condenaqiio, mas sim, mais uma vez, de discordhcia da valoraqiio da 

prova feita pel0 tribunal recorrido, sustentando-se que as provas niio 

suportam ou s60 insuficientes para a decisio da matkria de facto - o 

que nos remete para a reapreciaqiio dessa decisiio, o que, alias jk 

fizkmos supra. 

Em surna, o recorrente n60 tem raziio, pois que a factualidade apurada 

e fixada na decisiio 6 suficientemente integradora dos requisitos 

objectivos e subjectivos do tip0 legal por que se verificou a 

condenaqgo. 

Jk quanto A prescriqio, o recorrente tem razio ao invocar este 

instituto, que, tarnbkm 6 do conhecimento oficioso do Tribunal. 

Com efeito, por forqa da aplicaqiio da prescriqiio nos termos jii 

referidos no inicio da apreciaqiio deste recurso, verifica-se que, no 

caso do recorrente, a declaraqiio da prescriqiio relativamente a urna das 



contra-ordenaq6es em que o recorrente foi condenado fazem reduzir as 

sanq6es aplicadas. 

Assim, e quanto A gravidade das contra-ordenaqbes, as infiacqbes 

cometidas revestem-se de gravidade considerivel. Sobre a situaqio 

econ6mica e, pel0 que se apurou constata-se que a situaqio econ6mica 

do recorrente C superior A mkdia. 

Nestes termos, a decisiio recorrida cumpriu os critCrios previstos 

nos artigos 18." do RGCOC, uma vez que as coimas aplicadas 

correspondem A culpa do arguido e $ gravidade dos factos. 

De igual modo, se mostra cumprido o disposto no art." 19." do 

RGCOC, quanto ii puniqio do concurso. 

Resta acrescentar, para concluir que sendo o presente recurso restrito a 

matCria de direito (artigo 75.", do Decreto-Lei n." 433182, de 27 de 

Outubro), estiio exclufdas da apreciaqio deste tribunal eventuais 

alegaqbes da recorrente que pudessem integrar err0 de julgamento 

(materia de facto). 

De considerar apenas a reduqiio em fungiio da prescriqiio de uma das 

contra-ordenagbes. Assim o recorrente veri reduzida a sua 

condenaqiio As coimas aplicadas pelos factos praticados em 201412006 

e 28/6/2007, nos montantes de € 150.000,OO para cada urna das 

contra-ordenagces ainda niio prescritas. Inexistindo fimdamentos para 

a alteraqiio dos montantes fixados na sentenqa recorrida a cada uma 

das contra-ordenaq6es, em c h u l o  juridico, consideramos adequada a 

coima unitiria de € 150.000,00, reduzindo-se a sanqiio acessbria para 

um ano. 

Pelo exposto, conclui-se que improcedem parcialrnente os recursos de 

todos os recorrentes, com excepqiio do interposto por Alipio Dias que 

procede na sua totalidade e o de Paulo Teixeira Pinto que irnprocede 

totahnente. 
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Nos termos e pelos fundamentos expostos, acordam os Juizes da 9". 

Secqio Criminal desta Relaqio em: 

A- Declarar a prescriqio das coimas reportadas aos factos de 

3 1/3/2004 e 1 1/4/2005. 

Nessa medida, declarar parcialmente providos os recursos dos 

arguidos Jardim Gonqalves, Filipe Pinhal, Melo Rodrigues, 

Christopher de Beck, Castro Henriques, e Neto Gomes, que ficam 

agora condenados nos tem-ios que seguem: 

Arguido Jardim Gonqalves 

a) na coima de € 400.000,OO (quatrocentos mil euros), nos termos 

dos artigos 389", nOl, a1.a) e 3 88", nOl, al. a), arnbos do CdVM (contra- 

ordenaqiio muito grave punivel com coima de €25.000,00 a 

€2.500.000,00) pela divulgaqiio de inforrnaqio niio verdadeira a 

20/04/2006; 

b) na coima de €300.000,00 (trezentos mil euros), nos termos dos 

artigos 389", nOl, al. a) e 388", nOl, al.a), ambos do CdVM (contra- 

ordenaqiio muito grave punivel com coima de €25.000,00 a 



€2.500.000,00) pela divulgaqiio de informaqiio niio verdadeira a 

28/06/2007; 

1) Feito o curnulo juridic0 das coirnas concretamente aplicadas, 

nos termos do artigo 19" RGCO, e atentas as circunsthcias do caso 

concreto, o arguido fica condenado na coima linica de €500.000,00 

(quinhentos mil euros). 

2) Nos termos do disposto nos artigos 4-04' e 40S0, ambos do 

CdVM e 21" do RGCO, o arguido vai ainda condenado 

curnulativamente com a coirna supra referida na sanqQo acessbria de: 

a) interdiqiio temporaria do exercicio da profissiio ou da 

actividade a que a contra-ordenaqiio respeita (artigo 404", 

nOl, al. b) do CdVM), pel0 periodo de 2 (dois) anos e 6 

(seis) meses; 

b) inibiqiio do exercicio de funq6es de administraqiio, direcqiio, 

chefia ou fiscalizaqiio e, em geral, de representaqiio de 

quaisquer intermedihrios financeiros no h b i t o  de algurna 

ou de todas as actividades de intermediaqiio em valores 

mobilihios ou outros instrumentos financeiros (artigo 404", 

n." 1, al. c) do CdVM), pel0 mesmo periodo de 2 (dois) anos 

e 6 (seis) meses. 

Arguido Filipe de Jesus Pinhal 

a) na coima de €400.000,00 (quatrocentos mil euros), nos 

termos dos artigos 38g0, nOl, al. a) e 388", nOl, al. a), ambos 

do CdVM (contra-ordenaqiio muito grave punivel com 

coirna de €25.000,00 a €2.500.000,00) pela divulgaqiio de 

informaqiio niio verdadeira a 20/04/2006; 

b) na coima de €400.000,00 (quatrocentos mil euros), nos 

termos dos artigos 38g0, nOl, al. a) e 388", nOl, al. a), ambos 
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do CdVM (contra-ordenaqiio muito grave punivel corn 

coirna de €25.000,00 a €2.500.000,00) pela divulgagiio de 

informaqiio niio verdadeira a 28/06/2007; 

C )  na coima de € 100.000,00 (cem mil euros), nos termos dos 

artigos 389", nOl, al. a) e 388", nOl, al.a), ambosdo CdVM 

(contra-ordenaqiio muito grave punivel corn coirna de 

€25.000,00 a €2.500.000,00) pela divulgaqiio de informaqiio 

niio verdadeira a 0611 112007; 

d) na coima de €400.000,00 (quatrocentos mil euros), nos 

termos dos artigos 38g0, nOl, a1.a) e 388", nOl, al.a), ambos 

do CdVM (contra-ordenaqiio muito grave punivel corn 

coima de €25.000,00 a €2.500.000,00) pela divulgaqiio de 

informaqiio niio verdadeira a 23/12/2007. 

1) Feito o c h u l o  juridic0 das coimas concretarnente aplicadas, 

nos termos do artigo 19" RGCORD, e atentas as circunstiincias do 

caso concreto, o arguido vai condenado na coima 6nica de 

€700.000,00 (setecentos mil euros). 

2) Tendo em consideraqiio disposto nos artigos 404" e 405", 

arnbos do CdVM e 21" do RGCO, o arguido vai condenado, 

curnulativamente corn a coima supra referida, na san~iio acessiiria 

de: 

b) interdi~iio temporairia do exercicio da profissiio ou da 

actividade a que a contra-ordenaqiio respeita (artigo 404", 

nOl, al. b) do CdVM), pel0 period0 de 2 (dois) anos e 

6(seis) meses; 



C) inibi~iio do exercicio de funqijes de administra~iio, 

direc~iio, chefia ou fiscaliza~iio e, em geral, de 

representa~fo de quaisquer intermedihrios financeiros 

no hmbito de alguma ou de todas as actividades de 

intermedia~fo em valores mobiliairios ou outros 

instrumentos financeiros (artigo 404", nOl, al. c) do 

CdVM), pel0 mesmo periodo. 

Arguido Ant6nio Manuel de Seabra e Melo Rodrigues 

a) na coima de €450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

euros), nos termos dos artigos 38g0, nOl, a1.a) e 388", nOl, 

al.a), ambos do CdVM (contra-ordenaqiio muito grave 

punivel com coima de €25.000,00 a €2.500.000,00) pela 

divulgaqiio de informaqiio niio verdadeira a 20/04/2006; 

b) na coima de € 450.000,OO (quatrocentos e cinquenta mil 

euros), nos termos dos artigos 38g0, nOl, a1.a) e 388", nOl, al. 

a), ambos do CdVM (contra-ordenaqiio muito grave punivel 

corn coima de €25.000,00 a €2.500.000,00) pela divulgaqiio 

de informaqzo niio verdadeira a 28/06/2007; 

C) na coima de € 150.000,OO (cento e cinquenta mil euros), 

nos termos dos artigos 38g0, nOl, al. a) e 388", nOl, al.a), 

ambos do CdVM (contra-ordenaqzo muito grave punivel 

com coirna de €25.000,00 a €2.500.000,00) pela divulgaqiio 

de informaqiio niio verdadeira a 0611 112007; 

d) na coima de € 400.000,OO (quatrocentos mil euros), nos 

tennos dos artigos 38g0, nOl, a1.a) e 388", nOl, al.a), ambos 

do CdVM (contra-ordenaqiio muito grave punivel corn 
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coirna de €25.000,00 a €2.500.000,00) pela divulgaqiio de 

informagio niio verdadeira a 231 1212007. 

1) Feito o c h u l o  juridic0 das coimas concretamente aplicadas 

supra, nos termos do citado artigo 19" RGCO e atentas as 

circunstihcias do caso concreto, considera-se adequada a coima Cnica 

de € 750.000,OO (setecentos e cinquenta mil euros); 

2) Tendo em consideraqiio o supra descrito e o disposto nos 

artigos 404" e 405", ambos do CdVM e 21" do RGCO, condena-se, 

curnulativamente com a coima referida supra, na sanqiio acess6ria de: 

a) interdiqiio temporliria do exercicio pelo infractor da 

profissiio ou da actividade a que a contra-ordenagiio 

respeita (artigo 404", nOl, al. b) do CdVM), pel0 periodo de 

2 (dois) anos e 6 (seis) meses ; 

b) inibiqlo do exercicio de funq8es de administraqlo, 

direcqiio, chefia ou fiscalizaq~o e, em geral, de 

representaqiio de quaisquer interrnedisirios financeiros no 

iimbito de algurna ou de todas as actividades de 

intermediaqiio em valores mobilihrios ou outros 

instnunentos financeiros (artigo 404", no 1, al. c) do CdVM), 

pelo mesmo periodo. 

Arguido Christopher de Beck. 

a) na coima de € 400.000,OO (quatrocentos mil euros), nos 

terrnos dos artigos 389", nOl, a1.a) e 388", nOl, al. a), arnbos 

do CdVM (contra-ordenagiio muito grave punivel corn 
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coirna de €25.000,00 a €2.500.000,00) pela divulgaqio de 

informaqiio nio verdadeira a 20/04/2006; 

b) na coima de € 400.000,OO (quatrocentos mil euros), nos 

termos dos artigos 38g0, nOl, al. a) e 388", nOl, al. a), ambos 

do CdVM (contra-ordenaqio muito grave punivel com 

coima de €25.000,00 a €2.500.000,00) pela divulgaqio de 

informaqio niio verdadeira a 28/06/2007; 

c) na coima de € 100.000, 00 (cem mil euros), nos termos dos 

artigos 38g0, nOl, al. a) e 388", nOl, al. a), ambos do CdVM (contra- 

ordenaqio muito grave punivel corn coirna de €25.000,00 a 

€2.500.000,00) pela divulgaqio de informaqiio nio verdadeira a 

0611 112007; 

1) Feito o c h u l o  juridic0 das coimas concretamente aplicadas 

supra, nos termos do citado artigo 19" RGCO e atentas as 

circunsthcias do caso concreto, o arguido i: condenado na coima 

iinica de € 550.000,OO (quinhentos e cinquenta mil euros). 

2) Nos termos dos artigos 404" e 4.05', ambos do CdVM e 21" do 

RGCO, o arguido 6,  cumulativamente com a coirna referida supra, 

condenado na san~iio acessbria de: 

a) interdi~iio temporairia do exercicio pel0 infractor da 

profissiio ou da actividade a que a contra-ordenaqio 

respeita (artigo 404", no 1, al. b) do CdVM), pel0 period0 

de 2 (dois) anos 

b) inibi~Io do exercicio de funq8es de administraqiio, 

direcqiio, chefia ou fiscaliza@io e, em geral, de 

representaqiio de quaisquer intermedihrios financeiros no 

h b i t o  de alguma ou de todas as actividades de 

intermediaqiio em valores mobili&rios ou outros 



Tribunal da R e l a ~ b  de Ljsboa 
Rua do Arsenal Letm G - 1100436 

Tel: 213222900 - Fax 213222992 . Ernail: wrrel@Jisboa.tr.rni.Dt 

instrumentos fmanceiros (artigo 404", no 1, al. c) do CdVM), 

pel0 mesmo periodo. 

Arguido Antbnio Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques. 

a) na coima de €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), nos 

terrnos dos artigos 38g0, nOl, al. a) e 388", nOl, al. a), arnbos 

do CdVM (contra-ordenagiio muito grave punivel com 

coima de €25.000,00 a €2.500.000,00) pela divulgagiio de 

infomgiio niio verdadeira a 2010412006; 

b) na coima de €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), nos 

terrnos dos artigos 38g0, nOl, al. a) e 388", nOl, al. a), arnbos 

do CdVM (contra-ordenagiio muito grave punivel com 

coima de €25.000,00 a €2.500.000,00) pela divulgagio de 

informaqio niio verdadeira a 28/06/2007; 

C) na coima de €50.000,00 (cinquenta mil euros), nos termos 

dos artigos 38g0, nOl, al. a) e 388", nOl, al. a), ambos do 

CdVM (contra-ordenagio muito grave punivel corn coima 

de €25.000,00 a €2.500.000,00) pela divulgagio de 

informagio niio verdadeira a 0611 1/2007; 

d) na coima de €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), nos 

termos dos artigos 389", nOl, al. a) e 388", nO1, al. a), arnbos do CdVM 

(contra-ordenagio muito grave punivel corn coima de €25.000,00 a 

€2.500.000,00) pela divulgagio de informagiio nio verdadeira a 

2311 212007. 



1) Feito o ciunulo juridico das coimas concretamente aplicadas, 

supra referidas, nos termos do citado artigo 19" RGCORD, e atentas as 

circunstincias do caso concreto, julgo adequado condenar o arguido 

na coima dnica de €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros); 

2) Tendo em consideraqiio o supra descrito e o disposto nos 

artigos 404" e 405", ambos do CdVM e 21" do RGCO, aplica-se, 

cumulativamente corn a coima referida supra, a sant$io acess6ria de 

inibi~lo do exercicio de fungBes de administra~lo ou fiscaliza~iio 

de quaisquer intermedisirios financeiros (artigo 404O, n." 1, al. c) do 

CdVM), pelo periodo de 1 (um) ano. 

Arguido Luis Manuel Neto Gomes 

- na coima de €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), nos 

termos dos artigos 389", nOl, a1.a) e 388", nOl, al. a), ambos do CdVM 

(contra-ordenaqiio rnuito grave punivel corn coirna de €12.500,00 a 

€1.250.000,00, nos termos dos artigos 16", n03 e 18", n03, ambos do 

RGCO conjugado corn o artigo 27", nO1 do Cbdigo Penal aplichvel ex 

vi artigo 32" do RGCO) pela divulgaqiio de informaqiio ngo verdadeira 

a 20/04/2006; 

- na coima de €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), nos 

termos dos artigos 38g0, nOl, al. a) e 388", nOl, al. a), ambos do CdVM 

(contra-ordenaqiio muito grave punivel com coima de € 12.500,OO a 

€1.250.000,00, nos termos dos artigos 16", n03 e 18", n03, arnbos do 

RGCO conjugado corn o artigo 27", nOl do Cbdigo Penal aplichvel ex vi 

artigo 32" do RGCO) pela divulgaqiio de informaqiio niio verdadeira a 

28/06/2007. 

1) Feito o climulo juridico das coimas concretamente aplicadas, 

supra referidas, nos termos do citado artigo 19" RGCO e atentas as 
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